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Leseveiledning til handlingsprogrammet 
 

Dette dokumentet danner grunnlag for vedtatt handlingsprogram 2014-2017 og starter med en 

beskrivelse av profilen for budsjett 2014 med status for omstillingsarbeidet i kommunen. 
Deretter presenteres mål og delmål og de langsiktige strategiene for å nå målene. 

Statsbudsjett 2014 og befolkningsprognose for perioden omtales før rammeområdene 
presenteres. Under hvert rammeområde beskrives status, hovedutfordringer mål og tiltak. 

Etter rammeområdene presenteres tilleggsbevilgninger og avsetninger. Deretter omtales 

finansutgifter og inntekter. Avslutningsvis presenteres likviditetsbudsjett, investeringer og 

hovedoversikten for drift.   

Bakerst i dokumentet ligger tiltaksliste for handlingsprogrammet. Nytt i år er at endrede behov 

fra 2013 til 2014 er lagt inn som egen tabell etter tiltakslisten. I tiltakslisten er det en kolonne 

som viser om tiltaket er med i rådmannens grunnlagsdokument (Ja) eller ikke (Nei). I 
oversikten over nye eller endrede behov er det kolonne for rådmannens anbefaling (Ja/Nei). 

Oversikten er ordnet sektorvis. 

Innholdsfortegnelsen er på side 7.  

 

1. Profil på budsjett 2014 

2. Mål og delmål for handlingsprogramperioden 2014-2017  

3. Langsiktige strategier 

4. Statsbudsjettet for 2014 

5. Rammeområdene 

6. Finansutgifter og inntekter  

7. Investeringsplan 2014-2017 

8. Hovedoversikt drift 

9. Tiltaksliste 
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Status i arbeidet med omstilling i Ringerike kommune 

Profil på Handlingsprogram 2014-17 

Budsjett 2014 

 

Utvikling – omdømme – vekst  

PROFIL I RÅDMANNENS GRUNNLAGSDOKUMENT  2014-2017, BUDSJETT 

2014. 

Ringerike kommune har fortsatt ikke økonomisk handlingsrom, og dette grunnlagsdokument 

følger tidligere års strategi på nettopp å gjenskape økonomisk handlingsrom og få etablert en 

kommune med sunn økonomi. Formannskapet har i 2013 også presisert en forventning om 

netto driftsresultat på 3%. Ringerike kommunes akkumulerte underskudd er pr oktober 2013 på 
21,2 mill. kr og prognosen for september 2013 gir ikke rom for nedbetaling av dette. 

Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle sektorer 

melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen, organisering og 

tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr innbygger i Ringerike 

lavere enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette 

avviket slik at Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader 
enn gjennomsnittskommunen. 

Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2 

hovedsatsningsområder: 

1. Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive 

boområder og næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt 

kulturliv, frivillige lag- og organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. 

Dagens studenter er framtidens ambassadører for Ringerike. 

2. Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som 

leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier 

knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, 

Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov.  

Med bakgrunn i dette tar rådmannens grunnlagsdokument til budsjett 2014, Handlingsprogram 

2014-2017, utgangspunkt i 5 langsiktige strategier: Merkevarebygging og identitetsbygging, 

økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene, arealbruk og struktur, 

frivillighet og sikring av inntekter. 

Ny Ringeriksbane og ny E16 kan være viktige motorer for å skape den veksten kommunen 

ønsker. Men det er viktig ikke å vente bare på samferdselstiltakene. Det er høy optimisme i 

Ringerike som samfunn. Det er stor investeringsvilje blant investorer som ønsker å utvikle bo- 

og næringsområder, det er rikt kulturliv og det er stor vilje blant innbyggerne til å utvikle 

lokalsamfunnet. Det siste ser vi spesielt gjennom engasjementet i det frivillige arbeidet. Det er 
derfor grunn til å tro at det er mulig med vekst også før samferdselstiltakene. 

Budsjettet legger opp til at 2014 blir et utviklingsår. Ringerike kommune skal gjennom 

restrukturering og utvikling i 2014 legge grunnlaget for fremtidig vekst og økonomisk 

handlingsrom. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes 

organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå 
målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom.  

Ringerike kommune har dyktige og motiverte medarbeidere med høy kompetanse, og 
kommunen trenger dette laget for å møte veksten som kommer. 
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STATUS ØKONOMI 

Ringerike kommune har de senere år vært inne i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det 

er fremdeles mye igjen før økonomien er robust og kommunens handlingsrom er godt. Driften 

har vært i balanse de to siste årene, men det gjenstår en god del i forhold å skape en sunn 

drift. 

Regnskapsresultatene har hatt en god utvikling i årene 2010, 2011 og 2012. Fra et 

regnskapsmessig merforbruk på 85 millioner kroner i 2008 har vi sett gradvis forbedring frem til 
regnskapet i 2012 som viser et mindreforbruk på 81,3 millioner kroner.  

Rest til inndekning, 21,175 millioner kroner, er budsjettert inndekket i budsjettet for 2013. 

 

 

UTFORDRINGER ØKONOMI 

Handlingsplanperioden 2014 – 2017 viser at Ringerike kommune har noen økonomiske 

utfordringer for å takle gjeldsutviklingen, pensjonskostnader og behov for regnskapsmessig 

overskudd. Avdrag på lån stiger hvert år fordi nye låneopptak er høyere enn det som betales i 

avdrag, og dermed øker kommunens lånegjeld. Dette fører også til økte renteutgifter. Fra 2013 

til 2014 vil avdrag og renter samlet stige med ca. 7 millioner kroner. Følges investeringsplanen 

for perioden vil dette øke hvert år. I tillegg har det siden 2002 bygget seg opp et stort etterslep 

på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene ennå. Dette vises gjennom 

premieavviket som pr 01.01.2013 er akkumulert opp til 140,6 millioner kroner. Prognosene 

fremover viser at det akkumulerte premieavviket vil øke ytterligere og dermed sørge for økt 

behov i budsjettene til å dekke pensjonskostnader i årene fremover. 

Regnskapsmessig overskudd er ikke lagt inn i budsjettet for 2014. I planperioden 2015 – 2017 

er det lagt inn et stigende overskudd fra 20 til 40 millioner kroner som settes av til 

disposisjonsfond. For å få til dette i kombinasjon med økende finansutgifter er Ringerike 
kommune avhengig av økte inntekter eller reduserte kostnader på andre områder. 

Det akkumulerte driftsunderskuddet er på kroner 21.174.369,47 ved inngangen til 2013, og er 

budsjettert inndekket i 2013.  Driften viser imidlertid pr. 2. tertial 2013 at det vil være 

vanskelig å oppfylle budsjettmålet, om enn i noen grad.  Skulle det vise seg at man ikke klarer 

tilbakeføring av hele eller deler av tidligere års driftsunderskudd, må dette ivaretas i 2014-

budsjettet eller senest i 2015.  Dette for å ivareta kommunestyrets vedtak om at nedbetaling av 
akkumulert underskudd skal være ferdig i løpet av 2015.  

Driftsnivået er redusert gjennom flere år, og sektorene har foretatt nødvendige og meget 

stramme tilpasninger mellom inntekter og utgifter for å balansere budsjettet. Bortfall av 

inntekter og stadig økende driftskostnader har skapt store utfordringer i budsjettprosessen, og 

gir et budsjett uten reserver, eller mulighet til å bygge opp fondsmidler. Rådmannen vil 

understreke at det har vært en målsetting å skape et stabilt driftsnivå som gir grunnlag for å 
bygge opp reserver, men at dette ikke har vært mulig å finne rom for i budsjettet for 2014.  

Ytterligere reduksjoner er svært vanskelig uten at det får betydelige konsekvenser for kvalitet 
og volum på tjenestene.   

KOSTRA-tall viser at Ringerike kommune innenfor de fleste områder nå er på kostnadsnivå med 

sammenlignbare kommuner, men ligger fortsatt noe høyt på kostnader til administrasjon, 
brannvern og boligdrift.  

Kommunen har klart å redusere utgiftene innen pleie- og omsorg, og drev i 2012 rimeligere enn 

gruppegjennomsnittet.  Det som er av bekymring er høy økning i sosialhjelpsutgifter.  Dette 
sammenfaller med nasjonale utviklingstrekk.   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum

Merforbruk til inndekning -15 575 -85 546 -25 691 -126 812

Inndekket 10 846 13 469 81 322 105 637

Rest til inndekning 1.1.2013 -21 175
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Kommunen har lave utgifter til barnehager, og under middels utgifter til skole.  Utgiftene til 
skole har vært økende sett i forhold til sammenlignbare kommuner.   

 

 

KOSTRA-SAMMENLIGNING OG VURDERING AV FUNN  

I 2013 ble det foretatt en KOSTRA1-sammenligning for kommunens tjenester basert på tall fra 

2011 og 2012. Ringerike kommune ligger totalt sett under landsgjennomsnittet på brutto 

driftsutgift KOSTRA. Men det er gjort funn hvor Ringerike kommune ligger høyere enn 
sammenlignbare kommuner og som bør kommenteres.  

 Administrasjon og fellestjenester. Det er avdekket at vedlikeholdsgruppen er ført på 

administrasjon. Dette vil bli korrigert i fremtidig rapportering, noe som også innebærer 

at Ringerike kommune har høyere vedlikeholdsnivå på kommunale bygg enn hva som 

fremkommer av KOSTRA-tallene. Selv med denne korreksjonen tyder tallene fortsatt på 

at vi ligger noe høyere på administrativ ledelse, stabsfunksjoner, fellestjenester og 

fellesutgifter. 

  

                                                           

1 http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/  

KOSTRA-TALL Ringerike K-gruppe 13 Gjøvik Buskerud Landet u/Oslo

KONSERN 2010 2011

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 55 611 57 264 58 840 62 728 63 316 65 431 67 376

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 46 497 47 869 47 719 50 490 51 532 51 648 54 610

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 37 406 42 745 44 157 45 455 44 742 46 061 48 351

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger 55 504 58 013 61 327 64 496 65 415 67 085 69 095

Netto driftsresultat i kroner per innbygger 72 837 2 766 1 931 3 401 2 087 1 979

Frie inntekter i kroner per innbygger 33 515 39 704 42 761 43 664 42 576 44 352 45 685

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 27 314 25 538 25 998 50 098 37 714 41 186 50 905

Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger 62 977 69 681 77 875 68 630 72 929 68 178 75 570

ADMINISTRASJON

Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. 4 344 4 445 4 268 3 675 4 034 4 889 4 439

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. 4 030 4 261 4 030 3 331 3 430 4 448 4 053

Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. 2 762 2 984 2 944 2 396 2 570 2 661 2 865

Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i % av tot.brt. driftsutg., konsern 7,8 7,8 7,3 5,9 6,4 7,5 6,6

GRUNNSKOLE

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 9 087 9 152 10 158 11 197 10 644 11 323 12 036

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 7 626 7 740 8 432 9 110 8 731 9 127 9 659

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 49 32 119 159 125 127 200

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 1 187 1 131 1 350 1 761 1 586 1 835 1 938

Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger 215 103 242 595 588 506 609

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 225 249 257 167 202 234 240

BARNEHAGER

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 1,7 12,4 13 15,8 13,5 14,6 14,6

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 637 5 291 5 745 7 159 6 032 6 707 7 071

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 12 082 98 977 106 092 113 604 109 905 112 060 114 839

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 642 11 962 11 638 11 809 12 621 11 733 11 538

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 142 829 151 194 141 936 159 724 161 569 156 119 158 415

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime 49 51 48 53 53 53 53

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime 10 1 40 37 36 39 37

PLEIE- OG OMSORG

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 42,7 36,7 36,8 30,8 33,2 31,1 31,5

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 15 967 15 703 16 233 14 074 14 858 14 470 15 295

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 341 031 336 297 357 127 358 594 318 826 319 608 356 307

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 123 790 1 099 478 1 121 200 971 259 1 141 418 993 952 942 904

BOLIGFORMÅL

Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner 95,4 382 508,3 -23,6 137,9 102,3 -74

Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 145 38 33 868 295 706 904

Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig 46 133 65 242 69 654 43 654 .. 41 074 45 360

2012

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
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 Brann og redning. Ringerike kommune har på grunn av befolkning i tettsted, brannrisiko, 

beredskapsressurser fra nabobrannvesen og innsatstid til særskilte brannobjekter og 

tettsteder krav til hvordan brannvesenet skal være organisert og dimensjonert, herunder 

døgnbasert vakt. Dette er grunnlaget for dagens kostnader. En risikoanalyse som 

grunnlag for en eventuell revidert brannordning vil foreligge innen våren 2014. 

 Kommunale boliger. Dette må analyseres nærmere. En foreløpig vurdering er at dette 

skyldes at renter og avdrag som Ringerike Boligstiftelse har, etter at stiftelsen overtok 

boligene fra kommunen, er en del av leiekostnaden Ringerike kommune betaler. Dette 

utgjør ca. 20 millioner kr årlig.  Ringerike kommune har nedbetalt lån og fått tilsvarende 

lavere kapitalkostnader. Denne «kostnaden» er ikke synlig for kommuner som eier 

boligene selv.   

Rådmannen peker på at selv om det er usikkerhet og variasjon i hvordan kommuner 

rapporterer i KOSTRA, er dette fortsatt et av de beste sammenligningsgrunnlagene kommunene 

har å forholde seg til. Bruk av KOSTRA er derfor viktig i arbeidet med å utarbeide effektive 
tjenester. 

Rådmannen gjør også oppmerksom på at KOSTRA nødvendigvis ikke sier noe om hvor effektiv 

en tjeneste er, men at grunnlaget også kan være bilde for hvor mye / lite den enkelte tjeneste 
er prioritert i den enkelte kommune. 

 

STATUS PÅ FREMTIDIG USIKKERHET 

Kommunen har også et stort etterslep på vedlikehold. Det er identifisert vedlikeholdsbehov for 

mer enn 35 millioner kroner hvorav 23,4 millioner kroner er akutt vedlikeholdsbehov. Skal alle 
byggene settes tilbake til sin opprinnelige tilstand, vil dette utgjøre ca. 300 millioner kroner.  

Det kan skje akutte ting med bygninger eller veier som må utbedres, og som gjør at det vil 

kunne komme kostnader rådmannen ikke har oversikt over i dag.  Av usikkerhet er det også 

naturlig å trekke frem fremtidige pensjonskostnader. Det vil kunne påvirke fremtidige 
budsjetter i negativ retning. 

Når det gjelder størrelsen på eiendomsskatt og utbytte fra Ringeriks-Kraft AS, er rådmannen av 

den oppfatning at dette utelukkende er et politisk spørsmål og ikke et administrativt 

anliggende. Imidlertid vil rådmannen selvsagt utrede alternative løsninger dersom det kommer 
en politisk bestilling om det. 

 

ETABLERING AV UTVIKLINGSPROSJEKT 

For å oppnå et økonomisk handlingsrom og å komme ut av ROBEK, er det som nevnt over 

nødvendig med ytterligere reduksjoner i driften. Slik reduksjon må gjennomføres slik at det 

legger grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling samt at Ringerike kommune beholder 
kompetanse for å møte veksten. 

Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner 

skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om 

vekst og økonomisk handlingsrom. Utviklingsprosjektet skal også sikre oppfølging av 

innsatsområdene fra det tverrpolitiske utvalget som i 2013 la frem sin anbefaling (nærvær, 

arealbruk og sammenligning av kostnad og kvalitet). Rådmannen vil i prosjektet også sette av 
egne ressurser som kun har utviklingsprosjektet som oppgave. 

Følgende føringer legges til grunn for arbeidet: 

 Vedlikehold prioriteres. 

 Utforming av tjenestene skal baseres på forebyggende arbeid og folkehelse.  

 Det skal legges til rette for rett grunnbemanning. Hva Ringerike kommune mener med 

rett grunnbemanning må defineres. I tillegg skal dette medføre økt nærvær og mindre 

bruk av overtid og vikarer. 
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 Arbeidsoppgaver utføres av medarbeidere med riktig kompetanse. 

 Det skal legges til rette for økt nærvær. 

 Akkumulert underskudd skal nedbetales i 2015. 

 Vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for 

samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og 

investeringsbehov. Hvordan skal kommunen sikre kontroll på veksten slik at kommunen 

har økonomi til å håndtere nødvendige investeringer – og hvordan sikre at 

investeringene blir riktige? 

Ringerike kommune ønsker vekst, men dilemmaet er at vekst og kommunens evne til å møte 

veksten med riktige og fremtidige investeringer i infrastruktur (vei, vann, avløp, barnehager, 

skoler, sykehjem mv) må henge sammen slik at kommunen i hele prosessen har en økonomi i 
balanse. Og samferdselsløsningene kan ha avgjørende betydning for hvor veksten skal skje. 

Utviklingsprosjektet vil underveis kreve politiske vedtak og avklaringer. Prosjektplan med 
milepælsplan vil bli lagt frem som orientering for formannskapet vinteren 2014.  
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Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2014-2017 og 
budsjettåret 2014 

Rådmannen foreslår noen overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2017. Delmål 

skisseres for budsjettåret 2014. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet og 

alle andre mål må ses i lys av dette. Rådmannen er imidlertid 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 2017 Delmål 2014 

1. En økonomi i balanse og 

økonomisk handlefrihet. 

Ut av ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige 

politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike 

kommune er tilrettelagt for målsettingen om 

fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune 

nedbetaler akkumulert underskudd i 2015 

2. Tilrettelegge for økt 

befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere 

og næringsliv  

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende helse i 

kommuneplanarbeidet 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 

i forhold til 2012 

 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene 

jobber med og forekomsten av mobbing i 

elevundersøkelsen 

 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle 

behov og risiko for skjevutvikling er etablert og skal 

forankres i organisasjonen 

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake 

i jobb 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til 

Hovsenga med merking og skilt 

4. Ringerike kommune skal 

være en anerkjent i 

Norge for sitt arbeid på 

omdømme, service og 

kommunikasjon 

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert 

tiltak for å bedre service og omdømme for prioriterte 

områder 

 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og 

startet etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med 

målsettingen 

 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på 

fagarenaer om det positive som skjer i Ringerike 

kommune 

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere 

framsnakker hverandre både i arbeidssammenheng 

og privat 
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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. Alt utviklingsarbeid som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere 

strategier. Følgende langsiktige strategier er lagt til grunn 

 merkevarebygging og identitetsbygging 

 økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene 

 arealbruk og struktur 

 frivillighet 

 inntektssiden 

De langsiktige strategiene er omtalt nedenfor. Det er viktig å peke på at strategiene gjelder for 
perioden som helhet.  

Merkevarebygging og identitetsbygging 

Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å 

markedsføre, framsnakke og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en 

forutsetning for å nå mange av målene som er satt for perioden. Ringerike kommune deltar i KS 

sitt prosjekt Saman om ein betre kommune, der service og omdømme står sentralt.   

Medarbeiderne er det viktigste grunnlaget for å utvikle omdømme. Hver enkelt medarbeider 

skal være stolt over Ringerike som samfunn og Ringeriksregionen som helhet. Stolthet over å 

ha Ringerike kommune som arbeidsplass er viktig i forhold til hvordan vi omtaler Ringerike 
kommune med kollegaer, brukere, venner og familie.  

For å utvikle merkevaren Ringerike kommune er det også viktig at vi er tydelig på hvilke 

tjenester vi leverer til hvilken standard og kvalitet – og at vi leverer i tråd med det vi har lovt. 

Ringerike kommune skal gjenspeiles i verdiene Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig («TÆL») i alt vi 
gjør. 

SOS barnebyer har mål om å etablere sin neste barneby på Ringerike, vårt felles mål er å 

etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. Etableringen bidrar til utviklingen av 

merkevaren Ringerike kommune med gode oppvekstkår for barn og unge. 

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 oppgaver og oppgaver som er viktig for samfunnsmaskineriet (brøyting av veier er 

for eksempel ikke en lovpålagt oppgave) og/eller bidrar til økt omdømme skal prioriteres.  

Arbeidsprosesser må 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 rutiner kan svikte og effekten reduseres.  En systematisk gjennomgang av 

arbeidsprosesser skal minst være selvfinansierende og det etableres eget prosjekt i 2014 som 
innebærer økt satsning på dette. LEAN2 legges til grunn for arbeidet.  

Økt nærvær, reduksjon av uønsket deltid og kompetanseutvikling er også viktige momenter i 

arbeidet.  

Arealbruk og struktur 

Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette 

innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og 

                                                           

2 http://no.wikipedia.org/wiki/Lean  

http://no.wikipedia.org/wiki/Lean
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bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men 
som samtidig ivaretar innbyggernes behov.  

Gjennomgangen vil naturlig også utfordre hvilke tjenester kommunen tilbyr hvor (sentralisert vs 

desentralisert struktur) til hvilken kvalitet samt hvordan kommunen bør være organisert for å 

løse tjenestene på en best mulig måte. 

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 og Ringerike kommune skal prioritere å legge til rette for frivillig arbeid. 

Kontaktpunktene mellom frivilligheten og Ringerike kommune skal være avklart og tydelig.  

Inntektssiden 
Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt. 

Interkommunale avtaler må 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. 

Sentrale føringer i statsbudsjettet 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner.  Dette tilsvarer 2 %.  Veksten er regnet fra anslått 

inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett.  Av veksten i samlede inntekter er 5,2 milliarder 

kroner frie inntekter og 0,9 milliarder av disse tilhører Fylkeskommunen. 

Deflator 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2014 er anslått til 3 %.  Påregnet lønnsvekst 

inngår i denne med 3,5 %, og prisvekst med 2 %. 

Skattøren i 2014 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og 

fylkeskommunene.  Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren 

for kommuner og fylkeskommuner.  Den kommunale skattøren for 2014 settes ned med 0,2 %- 
poeng til 11,4 %. 

Frie inntekter for kommunene i 2014 

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på 5,2 milliarder kroner i 2014. Veksten 

fordeles med 4,3 milliarder kroner på kommunene og 900 millioner kroner på 

fylkeskommunene.  Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for 
kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen og pris- og lønnsvekst. 

I følge Departementet får Ringerike kommune en økning i frie inntekter på 3,8 %, som tilsvarer 

49,4 millioner kroner, sammenlignet med beregnet regnskap 2013. Måler vi det mot 

budsjetterte inntekter fra Statsbudsjettet 2013 er det en vekst på 4,4 %, som tilsvarer 58 
millioner kroner. 

Disse overføringene skal dekke økte utgifter som følge av pris- og lønnsvekst, økt befolkning, 

økte pensjonskostnader og noe flere oppgaver. For Ringerike er lønnsveksten inn i 2014 på ca 

37 millioner kroner, dersom vi legger Departementets anslag om 3,5 % lønnsvekst til grunn. 

Økte pensjonskostnader er beregnet av kommunen til ca 13,5 millioner kroner fra 2013 til 

2014. Det gjør at kommunen øker med over 50 millioner kroner på disse to utgiftspostene 
alene. 
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Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett er anslåtte skatteinntekter i 2013 oppjustert med 

1,8 mrd. kroner.  De ekstra skatteinntektene får kommunene beholde i 2013. Det vil kunne 

utgjøre i overkant av 10 millioner kroner for Ringerike. De videreføres ikke til 2013. Dette er i 

tråd med vanlig praksis.  Ringerike kommune har i sine budsjetter for 2013 lagt til grunn en 
høyere skatteinngang enn det som nå ser ut til å bli tilfelle. 

Skjønnsmidler 

Skjønnsrammen for 2014 for Buskerud er på 49,1 millioner kroner.  Av disse er 31,3 millioner 

kroner fordelt i forslaget til Statsbudsjett, mens Fylkesmannen har holdt tilbake 17,8 millioner 

kroner til senere fordeling. Ringerike kommune er tildelt 5,5 millioner kroner ved fremleggelsen 
av statsbudsjettet. 

Tiltak innenfor de ulike sektorene 

Følgende nye oppgaver som beskrives i Statsbudsjettet får økonomiske følger for Ringerike 
kommune i 2014: 

 Lavere statlig refusjon knyttet til ressurskrevende brukere innenfor pleie og omsorg, fra 

80 % til 77,5 % refusjon av utgifter over innslagspunktet (innslagspunktet øker fra 

975.000 kroner til 1.010.000 kroner). 

 Videreføring av lav foreldrebetaling i barnehagene 

 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for å oppnå likeverdig behandling 

 Barn som blir ett år før 1. november skal ha rett til barnehageplass. (Tidligere har det 

vært 1. september.) 

 Kulturskoletilbud i skole/SFO videreføres og får helårsvirkning i 2014. 

 Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner (øker til ca. 50.000 kroner 

fra 1.1.14) 

 Sterkere krav til tilsyn med barn i fosterhjem. Også utvidet samvær under tilsyn. 

 Utvidet tilbud i skolehelsetjeneste og helsestasjoner 

 Utdanning av deltids brannpersonell (tilskudd fordeles særskilt) 

 Tap av driftsmidler gjennom mva- kompensasjon fra investeringsregnskapet ser ikke ut 

til å kompenseres gjennom økningen i frie inntekter. Det vil bety at all mva- 

kompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av nye investeringer for på 

den måten å redusere låneopptakene til kommunene. 

 Det kuttes noe i overføringen knyttet til medfinansiering i samhandlingsreformen med 

tanke på at nye kommunale øyeblikkelig-hjelps-plasser skal avlaste sykehuset noe. 

Omsorgsplan 2015 

Det avsettes midler til investeringstilskudd til bygging av 2.000 heldøgns omsorgsplasser i 
2014. Maksimal anleggskostnad økes fra 2,8 millioner kroner til 2,885 millioner kroner. 

 

Utvikling basert på befolkningsprognose i handlingsplanperioden 
Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endringer i befolkningsprognose og 

aldersmessig befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt 

befolkningsvekst i kommunen.   

Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings- og 

næringsvekst: Ringeriksbanen, E16 og KVU for transportsystemet i Hønefossområdet og en 

eventuell "Ringerikspakke". Når de nye samferdselsprosjektene som vil knytte regionen tettere 

til Oslos voksende bolig- og arbeidsmarked blir realisert, kan Ringeriksregionen vente en enda 

sterkere befolkningsvekst. Utfordringen for Ringerike er å møte veksten og usikkerheten 

omkring samferdselstiltakene med kapasitet når det gjelder annen infrastruktur, tjenester og 
planberedskap.  
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Det vil ta noen år før de nevnte samferdselstiltak vil bidra til en reell befolkningsvekst for 

Ringerikssamfunnet. Ettersom handlingsprogrammet kun strekker seg fire år frem i tid, til og 

med 2017, er det i framskrivingen av befolkningsveksten lagt til grunn en middels vekst, basert 

på SSBs statistikk.  Etter hvert som statlige myndigheter avsetter budsjettmidler til realisering 

av samferdselstiltak må framtidige handlingsprogrammer gjenspeile en økt forventing til 
befolkningsvekst. 

NIBR (Norsk Institutt for By- og Regionforskning) har utgitt en rapport om «Livskraftige 

lokalsamfunn».  Noen av hovedpunktene fra NIBRs tilleggskommentarer til befolkningsutvikling, 

bosettingsmønster og attraktivitet er:   

Sentrum-periferi-perspektivet 

Konfliktdebatter som følger av geografiske prioriteringer har i en del tilfeller ført til at 

ressursene "smøres tynt utover", i stedet for at det satses på noen utvalgte steder. NIBR 

stiller spørsmål ved om det finnes et balansepunkt hvor samarbeid og kommunikasjon 

mellom senter og omland fungerer optimalt. En utfordring for Ringerike blir å bruke 

ressursene på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. Det er ikke 

realistisk å gjøre ethvert lokalsamfunn attraktivt, og en må velge å satse noen steder.  

Ringerikes situasjon og muligheter 

I ulike sammenhenger framheves viktigheten av å styrke Ringeriksregionens posisjon i 

hovedstadsområdet. Ringerike vil være et klart definert sted, både som kommune og 

region. En innsatsfordeling basert på by + utvalgte tettsteder som småsamfunn vil 

kunne være en god strategi. Byen som regionsenter må være prioritert. En satsing på 

utvalgte tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer å utvikle områder som 

allerede fungerer som egne lokalsamfunn. 

 

Ringerike ligger på landssnittet med en videreflyttingsprosent på rundt 60. Det må være et mål 

å få en større andel til å bosette seg permanent. Dette er en målgruppe som allerede bor her og 

som lett kan nås. Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og bosettingsmønster handler 
altså både om boligkvaliteter og stedskvaliteter.   

Utvikling i befolkningssammensetningen 

Tabellen viser at det vil være en vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i 

barnehagene, mens det vil være nedgang i antall barn/unge i skolepliktig alder i 
handlingsprogramperioden.  

Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen 80 – 89 år, vil ha en svak nedgang.  

Gruppen over 90 år vil ha en vekst, og er den gruppen som i størst grad vil etterspørre tyngre 
kommunale tjenester.  

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 år 966                 989                 1 000             1 021             1 026             1 020             

1-5 år 1 882             1 936             1 975             2 012             2 041             2 089             

6-12 år 1 609             1 564             1 594             1 588             1 649             1 665             

13-15 år 1 266             1 279             1 241             1 234             1 162             1 176             

16-19 år 9 930             10 036           10 096           10 155           10 243           10 281           

20-66 år 10 302           10 395           10 507           10 665           10 778           10 883           

67-79 år 2 061             2 123             2 213             2 257             2 353             2 416             

80-89 år 877                 864                 842                 818                 782                 804                 

90 år eller eldre 344                 353                 369                 386                 388                 384                 

29 237 29 539 29 837 30 136 30 422 30 718

Befolkningsvekst i % 1,03 % 1,01 % 1,00 % 0,95 % 0,97 %

Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 0,90 % 1,08 % 1,50 % 1,06 % 0,97 %
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Utvikling i befolkningen 

Tabellen under viser endring i befolkningsutvikling for Ringerike kommune sammenlignet med 

landet for øvrig. Sammenligningen viser at Ringerike vil ha en langt lavere vekst i befolkningen 
enn landsgjennomsnittet. 

 

 

Utvikling i den yrkesaktive del av befolkningen 

Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkningen i Ringerike sammenlignet med landet. 

Det er denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av inntektsskatt til 

kommunen.  Tidligere års sammenligning har vist en lavere vekst for Ringerike enn for landet.  

Basert på nytt uttrekk viser tallene en mer positiv utvikling for Ringerikes del.  Som det fremgår 

av tabellen vil veksten i handlingsplanperioden være på nivå med landet, eller litt sterkere.  

Skulle dette bli utviklingen vil det bedre Ringerike kommunes muligheter for å tilnærme seg den 
gjennomsnittlige skatteveksten som landet for øvrig.  

 

 

Vekst i frie inntekter  

Det ligger ingen økt aktivitet i veksten i de frie inntektene, men en videreføring av tjenestene 
på dagens nivå.  I det ligger at veksten ivaretar økte lønns- og pensjonskostnader. 

Skjønnsmidler 

Ringerike kommune har fått 5,5 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler.  Av disse 

gjelder 2,3 millioner kroner kompensasjon til inntektssvake kommuner og 3,2 millioner kroner 

fylkesmannens skjønnsmessige fordeling.  Skjønnsmidlene er en ikke-påregnelig inntekt og vil 

variere fra år til år, og kan derfor ikke legges inn som en fast inntekt i 
handlingsprogramperioden. 

Utviklingen i skatteinntekter 

Det er budsjettert med en skatteinngang i 2013 på 646 millioner kroner.  Skatteinngangen for 

2013 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2014. Ved 

fremleggelse av 2. tertialrapport for 2013 viser skatteinngangen å bli noe lavere enn 

budsjettert, mellom 10 og 20 millioner kroner.   

%-vis vekst i aldersgruppene 2013 2014 2015 2016 2017

0 år 2,38 % 1,11 % 2,10 % 0,49 % -0,58 %

1-5 år 2,87 % 2,01 % 1,87 % 1,44 % 2,35 %

6-12 år -2,80 % 1,92 % -0,38 % 3,84 % 0,97 %

13-15 år 1,03 % -2,97 % -0,56 % -5,83 % 1,20 %

16-19 år 1,07 % 0,60 % 0,58 % 0,87 % 0,37 %

20-66 år 0,90 % 1,08 % 1,50 % 1,06 % 0,97 %

67-79 år 3,01 % 4,24 % 1,99 % 4,25 % 2,68 %

80-89 år -1,48 % -2,55 % -2,85 % -4,40 % 2,81 %

90 år eller eldre 2,62 % 4,53 % 4,61 % 0,52 % -1,03 %

Befolkningsvekst i % 2013 2014 2015 2016 2017

Ringerike 1,03 % 1,01 % 1,00 % 0,95 % 0,97 %

Landet 1,32 % 1,30 % 1,30 % 1,29 % 1,28 %

-0,29 % -0,30 % -0,29 % -0,34 % -0,30 %

Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 2013 2014 2015 2016 2017

Ringerike 0,90 % 1,08 % 1,50 % 1,06 % 0,97 %

Landet 1,25 % 1,03 % 1,09 % 1,13 % 1,15 %

-0,35 % 0,05 % 0,41 % -0,07 % -0,18 %
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Til grunnlag for beregningen av skatteinngangen for 2014 har rådmannen valgt å legge 630 

millioner kroner.  Forventet skattevekst er 4,8 prosent.  Dette gir en budsjettert skatteinngang 

for 2014 på 660 millioner kroner. Rådmannen har merket seg at anslått skatteinngang i 

statsbudsjettet de tre siste årene i gjennomsnitt har ligget 10-15 millioner kroner lavere enn 

det som har blitt faktisk skatteinngang.  Basert på dette mener rådmannen det er tilrådelig å 
budsjettere med 660 millioner kroner i skatt for 2014. 

Prognosen for skatteinngang for landet er justert opp med 1,8 mrd. kroner for 2013, som vil gi 

en skatteinngang for Ringerike på 627 millioner kroner om prognosen skulle bli årets 

skatteinngang.   

 

Sentrale inntekter og utgifter 

 

 

  

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -63 638 -60 782 -62 518 -62 518 -62 518 -62 518

Andre salgs- og leieinntekter -138 037 -151 100 -155 537 -156 037 -156 037 -156 037

Overføringer med krav til motytelse -226 649 -212 005 -214 376 -214 376 -214 376 -214 376

Rammetilskudd -659 537 -687 000 -720 000 -740 000 -755 000 -780 000

Andre statlige overføringer -52 192 -49 787 -45 119 -45 101 -45 083 -44 685

Andre overføringer -1 634 0 0 0 0 0

Skatt på inntekt og formue -597 623 -646 014 -660 000 -676 857 -694 528 -705 313

Eiendomsskatt -54 788 -54 485 -54 485 -54 485 -54 485 -54 485

Andre direkte og indirekte skatter -314 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 794 412 -1 861 172 -1 912 035 -1 949 374 -1 982 027 -2 017 414

Lønnsutgifter 926 133 950 594 995 569 989 419 989 419 989 419

Sosiale utgifter 203 247 233 499 247 827 247 827 247 827 247 827

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 238 594 244 435 245 867 243 367 243 367 243 367

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 167 814 167 319 174 098 184 098 184 098 184 098

Overføringer 160 165 196 033 212 076 211 576 211 576 211 576

Avskrivninger 50 127 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Fordelte utgifter -24 887 -26 688 -30 042 -30 721 -30 721 -30 721

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 721 194 1 805 192 1 895 396 1 895 567 1 895 567 1 895 567

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -73 218 -55 980 -16 639 -53 807 -86 460 -121 847

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -29 341 -24 301 -17 704 -18 838 -21 158 -23 460

Mottatte avdrag på utlån -271 -223 -223 -216 -213 -209

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -29 612 -24 524 -17 927 -19 054 -21 371 -23 669

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 181 33 599 36 189 44 484 57 454 70 139

Avdragsutgifter 41 004 42 000 47 000 57 000 69 000 84 000

Utlån 479 450 450 450 450 450

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 71 663 76 049 83 639 101 934 126 904 154 589

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 42 051 51 525 65 712 82 880 105 533 130 920

Motpost avskrivninger -50 127 -40 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -81 295 -44 455 -927 -20 927 -30 927 -40 927

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -7 575 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -12 265 -262 -810 -810 -810 -810

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -19 840 -262 -810 -810 -810 -810

Overført til investeringsregnskapet 5 549 12 600 500 500 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 35 732 30 484 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 20 000 30 000 40 000

Avsetninger til bundne fond 14 263 1 633 1 237 1 237 1 237 1 237

SUM AVSETNINGER (K) 55 545 44 717 1 737 21 737 31 737 41 737

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -45 590 0 0 0 0 0
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Rammetilskudd og inntektsutjevning 

Ringerike kommune er en minsteinntektskommune.  De siste tre årene har gjennomsnittlige 

skatteinntekter i prosent av landet vært rundt 86 %.  Ved utgangen av august 2013 var 

skatteinngangen 84,9 % av landsgjennomsnittet.  Kommunen er derfor avhengig av det 
inntektsutjevnende tilskuddet som inngår som en del av rammetilskuddet.   

Basert på kommunens egen beregning av skattevekst i 2014, og forslag til statsbudsjett for 

2014, er det budsjettert med 720 millioner kroner i rammetilskudd (inkl skjønnsmidler) og netto 
inntekstutjevning. 

Eiendomsskatt 

I rådmannens grunnlagsdokument er det lagt inn eiendomsskatt med 54,278 millioner kroner.  

Plan for inndekning av underskudd 

Kommunen har et udekket underskudd, etter disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 

2012, på 21,175 millioner kroner. Det er i budsjettet for 2013 budsjettert inndekning av det 
resterende underskudd fra tidligere år.   

Prognose pr. september viser at kommunen mest sannsynlig ikke vil klare hele inndekningen i 
2013 som budsjettert.   

Kommunelovens § 48 krever at underskudd skal dekkes i påfølgende årsbudsjett, eller under 

særlige forhold over inntil ytterligere to år. Situasjonen når rådmannen legger frem 

grunnlagsdokumentet for 2014 – 2017, og basert på prognosen for 2013, er at Ringerike 

kommune ikke vil kunne oppfylle kommunelovens krav på dette punkt.  Kommunen er i dialog 
med Fylkesmannen om situasjonen. 

Det er en prioritert oppgave å sørge for at tidligere års underskudd blir dekket inn.  Dette for å 

styrke kommunens likviditetssituasjon og bedre arbeidskapitalen (kommunens evne til å dekke 
løpende forpliktelser).  
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Rammeområdene 

Kommunestyret fordeler driftsrammene på syv ulike rammeområder: 

 folkevalgte og revisjon 

 rådmannens ledergruppe og stab, strategiske tiltak 

 fellestjenester, fellesutgifter og støtteenheter 

 oppvekst og kultur 

 helse og omsorg 

 tekniske områder 

 avsetninger, overføringer særbudsjetter mv. 

Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende overfor kommunestyret. I 

tilfeller hvor kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig 
konkretiseres. 

 

 

Folkevalgte og revisjon (kontrollorganer) 
Kommunen har ordfører i full stilling og varaordførers godtgjørelse er fastsatt til 20 prosent av 

ordførers godtgjørelse. 

Kommunen har valgt hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan- og 

økonomisaker, tre hovedkomiteer (miljø- og arealforvaltning, helse, omsorg og velferd samt 

oppvekst og kultur) og kontrollutvalg. I tillegg eldreråd, råd for funksjonshemmede, 
skatteutvalg, klagenemnd og ungdomsråd. 

Driftsrammer 

 

 

 

 

Tall i 1000 kr

HOVEDOVERSIKT 1B

Regnskap 

2012

Budsjett 

2013

Budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

0  Folkevalgte Styringsorganer 6 098 6 436 6 559 6 559 6 559 6 559

1  Rådmann og strategiske tiltak 14 788 14 512 16 929 16 929 16 929 16 929

2  Støtteenheter-administrative 67 247 70 380 71 501 66 001 66 001 66 001

3  Oppvekst og kultur 439 833 445 991 448 864 449 014 449 014 449 014

4  Helse og omsorg 659 485 641 154 664 475 670 996 670 996 670 996

5  Tekniske områder 141 394 147 112 169 118 167 618 167 618 167 618

7  Avsetninger, overføringer -64 284 55 395 61 056 61 056 61 056 61 056

SUM TIL DRIFT 1 264 561 1 380 980 1 438 502 1 438 173 1 438 173 1 438 173

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett 6 436 6 559 6 559 6 559

Lønnskompensasjon 19 0 0 0

Rammeendring 104 0 0 0

Netto driftsramme 6 559 6 559 6 559 6 559

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Opprettelse av Inkluderings- og integreringsråd 104

Sum rammeendring 104 0 0 0
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Rådmannens ledergruppe og stab 
Rådmannens toppledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver 

støtte-funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og 

samordning av administrativ og politisk virksomhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot 

Ringerikssamfunnet og organisasjonen, kommunikasjonsoppgaver internt og eksternt. 

Utfordringer og mål fremgår av rådmannens plattform. 

 

 

 

 

Fellesadministrasjon 

Ansvar og oppgaver 
Fellesadministrasjonen skal bidra til oppnåelse av overordnede mål og delmål som er definert i 

rådmannens grunnlagsdokument, samt bidra til at sektorene skal kunne nå sine mål på en mest 
mulig effektiv måte. Kompetanse er samlet sentralt og omfatter følgende funksjoner: 

 dokumentsenter 

 informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

 kommuneadvokaten 

 lønn og personal 

 organisasjon og tjenesteutvikling 

 politisk sekretariat 

 servicetorg 

 trykkeri  

 økonomi 

 

Driftsrammer 

 

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett  14 512 16 929 16 929 16 929

Lønnskompensasjon 574 0

Rammeendring 1 843 0 0 0

Netto driftsramme 16 929 16 929 16 929 16 929

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Negativ avsetning 2013 flyttes til område 7 2 000

Økt behov for prosjektgjennomføring 2014 493

Følger fra budsjett 2013

Nedbemanne ytterligere 3 årsverk innenfor stab og støtte -650

Sum rammeendring 1 843 0 0 0

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett  70 380 71 501 66 001 66 001

Lønnskompensasjon 1 778 0

Rammeendring -657 -5 500 0 0

Netto driftsramme 71 501 66 001 66 001 66 001
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Status 
Det er gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune. Aktuelle tiltak 
for å forbedre beredskap mot uforutsette hendelser og ulykker skal iverksettes i planperioden. 

Høsten 2012 ble det gjennomført en kartlegging av fellestjenester med formål å peke på mulige 
effektiviseringstiltak. Anbefalte tiltak var å 

 vurdere økt bruk av interkommunalt samarbeid 

 vurdere økt bruk av kjøp av tjenester 

 gjennomføre prosessanalyse for effektivisering av arbeidsprosesser 

 etablere større enheter 

Arbeidet med effektiviseringstiltak er påbegynt og vil fortsette i 2014. 

Prosjekt ny nærværsstrategi 

Medarbeiderundersøkelsen i 2012 viste den høyeste scoringen siden oppstart med Langtidsfrisk 
i 2009 på alle områder.   

Bilde 1. Utvikling medarbeidertilfredshet i perioden 2009-2012 

 

Ringerike kommune har totalt sett et høyt sykefravær. For 2. kvartal 2013 har kommunen 1 % 

høyere legemeldt sykefravær enn landsgjennomsnitt for kommuner. Det er en positiv utvikling i 

nærværet sammenlignet med forrige kvartal, spesielt i helse og omsorg.  

Et politisk utvalg har anbefalt føringer i dette arbeidet med mål om reduksjon til 

landsgjennomsnitt på 6,5 %. Dette arbeidet håndteres i Prosjekt nærværsstrategi som nå er i 
en oppstartsfase. 

 

 

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Flytting av 1 årsverk fra område 2 til område 5 -500

Drift av både ERV og Visma økonomi- og personalsystem 2014 1 700 -2 000

Flytting av merkantil ressurs fra helse til støtteenheter 50

Inntektsreduksjon pga lavere forsinkelsesrenter og gebyrer 900

Vurdert justering/omfordeling av rammer 2014 1 173 -1 600

Tiltak fra mulighetsskisse 2014

Interkommunalt samarbeid lønn/økonomi -1 000 -2 000

Reduksjon årsverk støtteenheter -1 500 -1 000

Følger fra budsjett 2013

Nedbemanning 7 årsverk -380

Valg 2013, 2015, 2017 osv -1 100 1 100

Sum rammeendring -657 -5 500 0 0
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Hovedutfordringer 
Kostnader til administrasjon i Ringerike kommune ligger høyt i KOSTRA-statistikken når en ser 

på sammenlignbare kommuner. Administrative fellesfunksjoner og fellesutgifter inngår i 

administrasjonskostnader. Vi står samtidig overfor store utviklingsoppgaver som organisasjon. 

Hovedutfordringen for fellesadministrasjonen er å sørge for prosess og prosjektledelse av 

prioriterte utviklingsprosjekter samtidig som vi nedbemanner. Vi må sørge for å gjøre dette 

utviklings- og omstillingsarbeidet på en måte som gjør at vi «løfter», utvikler og mobiliserer 
kompetanse.  

I arbeidet med reduksjon av sykefravær er det viktig å tydeliggjøre arbeidsgiverpolitikken og se 

dette i sammenheng med nasjonale føringer for arbeidsgiveres ansvar for en bedret folkehelse. 
Arbeid3 er en viktig helsefremmende faktor fordi det gir mulighet til å bruke seg selv, sosialt 

fellesskap og inntekt. Gode arbeidsmiljø gir viktige bidrag til folkehelsearbeidet. Et systematisk 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid utgjør grunnlaget for helsefremmende arbeidsplasser. Det 

handler om å redusere risiko for sykdom og ulykker, og å legge vekt på de positive og 

helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.  

Helsefremmende arbeidsplasser skapes gjennom å bedre organiseringen av arbeidet, bedre 

arbeidsmiljøet, fremme aktiv medvirkning og motivere til personlig utvikling. Mestring er 

avgjørende. Det innebærer at arbeidet organiseres og tilpasses den enkeltes arbeidsevne, 
kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. 

Gjennom stortingsmelding 34, «Folkehelsemeldingen», utfordres arbeidsgivere og 

organisasjonene til å ta et større ansvar for folkehelsearbeid i arbeidslivet.  

I arbeidet med kostnadseffektive tjenester er det viktig å holde fast på den langsiktige 

strategien om å jobbe med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Kontinuerlig 
forbedring4, eller Lean, er en måte å tenke forbedringer på og en metode for å optimalisere 

arbeidsprosesser. 

Opprinnelig har effektivisering og økt verdiskapning vært hovedmålet, men det viser seg at 

metoden også kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. To grunnprinsipper i 

kontinuerlig forbedringer er at all aktivitet skal rettes mot det som gir verdi for kunde eller 

bruker og at annen aktivitet er sløsing. 

Kontinuerlig forbedring er et sentralt bidrag for å skape helsefremmende arbeidsplasser. 

Større oppgaver innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er 

 etablering og drift av økonomi-, lønns-  og personalsystemer for kommunene Ringerike, 

Hole, Sigdal, Modum og Krødsherad og utrede IKT-samarbeid med nabokommuner  

 ferdigstille «elektronisk meldingsutveksling» jfr. Meldingsløftet med fastleger og Vestre 

Viken Helseforetak  

 bidra til standardisering, drift og overvåkning av velferdsteknologi  

 

Mål 2014-2017 
Hovedmål for fellesadministrasjonen i handlingsplanperioden er å 

 sikre en tryggere kommune som har beredskap for uforutsette hendelser og ulykker 

 være en av landets beste servicekommuner. I 2014 skal vi ha et bedre resultat på 

Forbrukerrådets service-test enn 2013 (19.plass av landets 428 kommuner).  

 skape helsefremmende arbeidsplasser hvor nærværet øker og fraværet synker 

  

                                                           

3 Meld. St.34 Folkehelsemeldingen kap. 4 og 7 
4 Inkluderende arbeidsliv - Idebanken 
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Tiltak for å nå målene i perioden 2014 - 2017 

 Implementere tiltakene i ROS-analysen (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 

 Utarbeide handlingsplan for å utvikle og gjennomføre strategi for å øke nærvær og 

redusere fravær til under landsgjennomsnitt 

 Etablere program for lederopplæring og lederutvikling 

 Innføre nytt økonomi-/lønns og personalsystem 

 Utrede og forberede interkommunalt samarbeid 

 Etablere et system for kontinuerlig forbedring 

 Etablere et kvalitetssystem med tilhørende avvikssystem som følge av system for 

kontinuerlig forbedring 

 Iverksette ny utskriftsteknologi som standardiserer og gir økt sikkerhet og bedre 

økonomi. 

 Videreføre arbeidet med elektronisk saksflyt i hele kommunen  
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Oppvekst og kultur 

Status 
Oppvekst- og kultursektoren arbeider for å opprettholde og videreutvikle tilbudet for barn og 

unge innenfor de eksisterende rammer. Barnehage, skole og SFO utvikles etter nasjonale 

føringer og kommunalt vedtatte planer. Sektoren driftes stramt økonomisk. Samtidig med 

reduksjon av rammene har det vært en økning i ressursforbruk til spesialpedagogisk 
hjelp/undervisning i barnehager og skoler.  

Av de kommunale styringsdokumentene er Folkehelsemeldingen sentral. Den har visjonen 

«Ringerike – best for barn» med et mål om høy kvalitet i barnehager og skoler som skal sikre 

optimale oppvekstsvilkår. Dette synliggjøres blant annet i sektorens handlingsplaner.  

«Ringeriksskolen» sin handlingsplan har fokus på læringsmiljø, relasjoner og arbeidet mot 

krenkende handlinger som mobbing. Skolene deltar i det nasjonale prosjektet «Vurdering for 
læring» ledet av egne ressurspersoner. Det legges vekt på skolebasert kompetanseutvikling. 

Barnehagene har fokus på «Danning, vennskap og deltakelse» opp mot kvalitet i barnehagen og 

voksen-/lederrollen. Som et kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak gjennomføres kurs og 

erfaringsutveksling i «Hvordan kan kvalitet veies og måles? Fra tanke til handling», for ledere 
og ansatte. 

Ringerike kommune har ca. 1 400 barnehageplasser. Det gis barnehageplass til de som etter 

loven har rett til det. Forutsetningen er at barnet fyller ett år innen 1. september samme høst 

som barnet begynner i barnehagen, er bosatt i Ringerike kommune innen august og har søkt 

om barnehageplass innen 1. mars. For å dekke behovet har kommunen etablert nye 
barnehageplasser, blant annet på tidligere Heggen skole.  

Barnehagene håndterer driften innenfor de reduserte rammene uten at lover og forskrifter 

brytes. Det rapporteres imidlertid om større slitasje og noe redusert pedagogisk tilbud til barn. 

Utviklingen følges kontinuerlig ut fra meldinger både fra styrere og foreldre. Det ses med 

bekymring på økende sykefravær i barnehagene. Det vil ikke være forsvarlig å redusere 
bemanningstettheten ytterligere.  

Barnehagemyndigheten har prioritert tett dialog og systematiske besøk i alle barnehagene i 

Ringerike 2013. Ringerike kommune har et stort ansvar for å drive myndighetsoppgaver som 

for eksempel godkjenning av barnehager, tilsyn av barnehager og samordne opptak. Stedlige 

tilsyn vektlegges i barnehageloven og foreslås ytterligere skjerpet i forslag til ny lov. Stedlige 
tilsyn videreføres. 

Kulturskolen arbeider med synlighet, kvalitet og bredde innenfor rammene av drift. Skolen ser 
aktivt på muligheter for nye undervisningsformer og tilbud. 

Kulturadministrasjonen skal bistå det frivillige lag- og organisasjonsliv, tilrettelegge for aktivitet 

og være en støttespiller for kunst og kultur. Dette sees og i sammenheng med regionalt 
samarbeid. 

Oppvekstkonferansen 2013 hadde «Vold i nære relasjoner» som tema. Dette var tredje gang 
konferansen ble arrangert og den regnes nå som en tradisjon. 

Det er en faglig yrkesstolthet blant medarbeiderne i alle enheter i sektoren, et godt 
utgangspunkt for videre utvikling av profesjonalitet og kvalitet. 

Driftsrammer 

 

 

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett  445 991 448 864 449 014 449 014

Lønnskompensasjon 13 355 0

Rammeendring -10 482 150 0 0

Netto driftsramme 448 864 449 014 449 014 449 014
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Hovedutfordringer 
I arbeidet med økonomiplanen har det vært en hovedutfordring å redusere rammene ytterligere 
og samtidig skjerme grunnbemanningen i den enkelte enhet for ytterligere kutt. 

 Skoler 

 Nivået på spesialundervisning er høyere i Ringerike enn ellers i landet, så innsatsen for 

bedre tilpasset undervisning, og bedrede rutiner fortsetter. 

 Det er et nasjonalt fokus på ungdomstrinnet. Nye tiltak skal gjennomføres for å øke 

kompetanse, mestringsopplevelsen øke gjennomføring i videregående skole og bedre det 

totale opplæringstilbudet for den enkelte elev. Tiltakene er spennende og gir faglige, 

økonomiske og organisatoriske utfordringer for ungdomstrinnet.  

 Skolenes driftsbudsjetter utenom lønn er på samme kronenivå som i 2010, noe som gir 

realnedgang også i 2014. Rammen fordeles på skolene etter elevtall og gir lite rom for å 

dekke etterslep i fornying av læremidler og inventar.  

 Manglende vedlikehold og behov for bygningsmessige oppgraderinger preger mange av 

skolene. Under halvparten av skolene er godkjent ut fra Forskrift for miljørettet 

helsevern. Planen er at vedlikeholdsmidler øremerket sektoren skal bidra til at flere blir 

godkjent i 2014. 

Barnehager 

 En hovedutfordring for kommunen på barnehagesiden er å ha nok plasser til at alle med 

rett til det får plass. Antall plasser har måtte utvides hvert år. Dette kan bli en utfordring 

også høsten 2014.  

 Bemanning i barnehagene er og en utfordring. Det er fortsatt behov for å følge opp 

redusert bemanningsnorm i forhold til sikkerhet, pedagogisk tilbud, arbeidsforhold til de 

ansatte og økonomisk effekt.  

 Barnehageloven er under revidering. Hvis bemannings- og pedagognorm fastsettes har 

Ringerike kommune en utfordring innenfor dagens rammer å tilrettelegge for økt 

grunnbemanning og økt pedagognorm.  

 I barnehagesektoren i Ringerike har det vært en økning i behovet for spesialpedagogisk 

hjelp til barn i førskolealder. Dette sammenfaller med nasjonale utviklingstrekk. 

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Flytting av 1 årsverk fra Helse til oppvekst (SLT-koord) 519

Økning pensjonspremie SPK 1 500

Flytting av strøm- og HRA-utgifter fra oppvekstområdet til tekniske tjenester inkl mva -10 623

Kulturskolen - for lavt budsjett funksjonstillegg 2013 samt nye funksjonstillegg 200

Grunnskolene - for lavt budsjett funksjonstillegg 2013 samt flere kontaktlærere 350

Nytt valgfag alle 10.klasser fra høsten 2014 275 385

Tilskudd private barnehager, økt refusjon foreldrebetaling (søsken og spes.ped) 100

Tilskudd private barnehager, 3,5% prisøkning sats samt økt dekningsprosent (98/100) 5 500

Ett årsverk mer i kommunale barnehager, flere barn 565

Vurdert justering/omfordeling rammer 2014 -5 588 1 765

Tiltak fra mulighetsskisse 2014

Nedleggelse Nes skole -1 000 -1 500

Fjerne kommunal andel leirskole -100 -200

Redusert innkjøp grunnskole -300

Reduksjon årsverk læringssenter for voksne -300 -300

Økt egenbetaling kulturskole -100

Nedleggelse bibliotekfilialer (Nes og Sokna) -300

Redusert innkjøp barnehager -150

Endret tildelingspraksis unge brukere - samarbeid med helse -1 500

Følger fra budsjett 2013

Ny giv, helårseffekt 300

Nye tiltak etter behandling i FS

FS 20/8-13, økt tilskudd til Ringerike Kultursenter 170

Sum rammeendring -10 482 150 0 0
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Kultur 

 Få tiltak er lovbestemt i omfang, men kommunen er pålagt å ha visse tjenester. Det er 

viktig med godt samarbeid med frivillige, amatører og profesjonelle utøvere innenfor 

kultur og idrett. Det er en utfordring å beholde kommunen som en viktig aktør og 

premiss-leverandør på et felt som i stor grad handler om livskvalitet i et samfunn.  

 

Mål 2014-2017 

Oppvekst og kultur 

1. Skolene og barnehagene skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, 

forskning og brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid. 

2. Skolene og barnehagene skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt 

barn. 

3. Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter mellom amatører og 

profesjonelle, både mellom utøverne og overfor publikum. 

Rammer 
Skole-, barnehage- og kultursektoren i Ringerike ligger lavt i KOSTRA-statistikken når en ser på 

sammenlignbare kommuner. Det er få muligheter for reduserte driftsrammer på disse 

områdene uten å gjøre investeringer. I forslagene til ytterligere reduksjoner har en prøvd å 

skjerme grunnbemanningen i sektoren for nye kutt. 

 Skolene er tildelt rammer ut fra en «minimumsmodell» brukt de siste årene. 2 

ungdomsskoler har fått til sammen 4 stillinger ut fra en statlig satsing på økt 

lærertetthet fra høsten 2013. 

 Barnehagenes rammer og overføringer til private barnehager videreføres. Eventuelt 

behov for flere plasser vil medføre økte kostnader.  

 Rammen for tilskudd til lag og foreninger er foreslått uendret i 2014. Dette er tilskudd 

hovedkomiteen for oppvekst og kultur bevilger etter innkomne søknader. Tilskuddene 

genererer betydelig privat innsats av ressurspersoner rundt i kommunen. 

Tiltak  

 Gjennom prosjektet helhetlige tiltak for barn og unge, sees kommunens tjenester i 

sammenheng. Mål er økt kvalitet gjennom samhandling og samordninger av tjenester og 

kompetanse. En ser også på om denne samordningen kan føre til redusert ressursbruk i 

barnehage-, skole- og helsesektor, og budsjettet er redusert som følge av dette. 

 Arbeidet med folkehelsemeldingen og handlingsplanene i barnehage, skole og SFO 

fortsetter. Det fokuseres på iboende ressurser og muligheter og styrking av relasjoner, 

en god og tydelig voksenrolle gjennom bl.a. LØFT-metodikk, og et oppvekstmiljø fritt for 

krenkende handlinger som mobbing. Skolene deltar også i det nasjonale prosjektet 

«Vurdering for læring». Innsatsen på dette feltet fortsetter. 

 Prosjektet Barnehageplan ble startet juni 2013. Prosjektet som er tverrsektorielt skal gi 

en oppdatert kartlegging av dagens og fremtidene situasjon, vise framskrevet behov for 

barnehageplasser i tråd med befolkningsvekst. Fremtidige løsninger med ulikt eierskap 

skal beskrives og det forslag for løsning på kort og lang sikt skal legges fram. Prosjektet 

vil avsluttes mai 2014. 

 Framtidig skoleløsning for Hønefoss-området behandles politisk høsten 2013. Arbeidet 

mot ny skole i Hønefoss videreføres i tråd med vedtak som fattes. 

 Kommunen arbeider med å kvalitetssikre utbyttet og å redusere omfanget av 

spesialundervisningen. Målet er bedre tilpasset ordinær opplæring. Når det gjelder 

spesialundervisning, ønsker en tidlige og effektive tiltak, høy kvalitet på gjennomføring, 

god evaluering og kunne avslutte spesialundervisningen når målene er nådd. 

 Det er igangsett et arbeid for å endre kommunens ressursfordelingsmodell til skolene. 

Målet er å utarbeide kriterier til fordeling av totalrammen for undervisning til den enkelte 

skole. Eventuell ny modell tas i bruk fra skoleåret 14-15. 
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 Regjeringen har mange tiltak for styrking av ungdomsskoletrinnet. Et av disse gir 4 

ekstra lærerstillinger for å gi en mer tilpasset opplæring ved to av ungdomsskolene. 

Dette er en treårig satsing som startet høsten 2013. 

 Fra høsten 2014 vil alle elevene på ungdomstrinnet ha 1,5 time valgfag hver uke. Det 

skal gjøre skolehverdagen mer praktisk og relevant for elevene. Skoleuka er utvidet med 

en halv time som følge av dette. 

 «Ny Giv» styrker de svakeste elevene i 10. trinn sin kompetanse i lesing og regning 

Elevene følges og spesielt opp i overgangen til videregående skole. Tiltakene øker 

sjansen for gjennomføring i videregående skole. Erfaringene er gode og tiltaket fortsetter 

i 2014. 

 5 lærere tar årlig kompetansegivende videreutdanning etter strategi utarbeidet av 

Utdanningsdepartementet, KS, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet. 

Utgiftene deles mellom stat og kommune. Ordningen bidrar til økt kompetanse og 

kvalitet. 

 De kommunale og private barnehagene fortsetter en prosess for å sikre at alle barn i 

Ringerike skal få et likeverdig tilbud.  

 Det jobbes også med å kvalitetssikre at tilskuddet til private barnehager gis etter 

gjeldene lover og regler. Kommunale retningslinjer ble vedtatt høsten 2012. 

 Kulturskolen utvikles innenfor de gitte rammene. Målet er en aktiv, synlig og attraktiv 

kulturskole for alle. En ønsker å utrede muligheter for endrede undervisningsformer 

innen visse fag for å kunne tilby kulturskole for flere. Kulturskolen sees og i 

sammenheng med SFO, korps og andre lokale ressurser. Dessverre er det ikke funnet 

rom for økt satsing på kulturskolen i økonomiplanen. 

 Regjeringens forslag om en gratis kulturskoletime hver uke i skole/SFO-tiden startet opp 

på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Tilbudet er frivillig for elevene. Det er ikke 

lovfestet ennå og er foreslått kuttet ut fra 1. januar. 

 En helhetlig kulturplan for Ringerike kommune, med satsningsområder, muligheter og 

samarbeid planlegges utarbeidet. Det arbeides for gode møtepunkter mellom lag, 

organisasjoner og kulturlivet, så kommunen kan være en støttespiller, og sørge for god 

informasjon til innbyggerne.  

 Det fokuseres på kultur, frivillighet og oppvekst i et forbyggende og helsefremmende 

perspektiv.  

 

Mål og tiltak følges opp gjennom handlingsplaner, medarbeidersamtaler, 
kompetanseutvikling, brukerundersøkelser og årsrapporter. 

 

Betalingsendringer (vesentlige endringer) 
Betalingssatsene for skolefritidsordningen er foreslått øket i tråd med lønnsutviklingen i 2014. 
Satsene økte med 3,5 % i 2013.  

Betalingssatsene for kulturskolen er foreslått økt med 10 % i 2014.  

Barnehagene følger nasjonale regler for makspris. 
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Helse og omsorg 

Status 
Ringerike kommune sin folkehelseprofil (utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt) forteller noe om 

de utfordringer kommunen står ovenfor i forhold til arenaene: skole, miljø, levekår, levevaner, 

befolkning, helse og sykdom. På samtlige arenaer bortsett fra miljø, ligger Ringerike lavere enn 
landsgjennomsnittet. Dette sier noe om de store utfordringene helse og omsorg står ovenfor.  

Helse- og omsorgssektoren arbeider for å opprettholde og utvikle kvalitet på tilbudet for 

innbyggerne med reduserte kostnadsrammer. Sektoren har redusert driftskostnadene de siste 

årene, og Ringerike er den eneste av sammenlikningskommunene som har redusert kostnader 

tre år på rad. Dekningsgrad og tjenestenivå er i stor grad opprettholdt. Det er en negativ 

kostnadsutvikling innen sosiale tjenester, moderate kostnader innen helsetjenester og en 

økning innen barnevern. 

Samhandlingsreformen har slått inn i driften av tjenestene. Ringerike og flere andre kommuner 

opplever et taktskifte i arbeidet med pasienter. Flere pasienter med mer omfattende behov 

skrives ut tidligere enn før. Presset er spesielt merkbart i institusjonene og i hjemmebasert 

omsorg, hvor en har opplevd nye rammebetingelser. Ringerike kommune har tilpasset 

tjenestene slik at pasientenes behov blir ivaretatt. 

Ringerike kommune har fremdeles en høy enhetskostnad i institusjon sammenlignet med andre 

kommuner, samtidig som enhetskostnad i institusjon har gått ned på grunn av lavere 

pleiefaktor. Det er i dag en pleiefaktor lik 1.0 på Austjord, 0.92 på Hvelven og 0.7 på de øvrige 

institusjonene. Årsaken til de høye enhetskostnadene er de spesialiserte avdelingene ved 

Austjord. Skal institusjonstjenesten effektiviseres ytterligere må nivået på Austjord reduseres.  

De siste årene har tjenester til yngre (under 67 år) steget. Dette gjelder hele landet og kan 

forklares med en endring i ideologien om hva som er god omsorg, økt bevissthet om 

brukerrettigheter og endringer i befolkningens forventninger til hva kommunene kan gjøre noe 

med og ta ansvar for. En siste forklaring kan være endringer som følge av 

samhandlingsreformen.  

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til en del utviklingshemmede, deriblant 

avlastning til barn/ungdom. Det kan forklares på to måter. Vi har flere funksjonshemmede i 

tjenesten enn andre kommuner, men vi har ikke flere funksjonshemmede innbyggere. Dette 

betyr at tildeling av tjenester og boliger over tid har vært på et høyt nivå og at tildelingspraksis 

må endres, dersom dette volumet skal ned. Tjenesten vil ikke kunne effektiviseres betydelig på 

kort sikt. Det er et langsiktig arbeid med å redusere kostnader og tilpasse tjenestene, da mange 

brukere har vedtak som strekker seg over flere år. Et vedtak kan kun endres om det er 

endringer i behov.  

Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnader på avlastningstjenesten ved at denne baseres på 

gruppeavlastning og avlastning for enkeltpersoner utenfor institusjon. Det er også utfordringer 

knyttet til boligmassen ved at driften fortsatt er fordelt på flere boenheter av ulik størrelse. 

Arbeid med samlokalisering i større bofelleskap iverksettes 2013/2014. 

Økonomisk sosialhjelp har en bekymringsfull, negativ utvikling. Antall sosialhjelpsmottakere 

øker og brukerne mottar stønad over for lang tid. Økningen skjer også på landsbasis og kan ha 

samme forklaring som beskrevet over i forhold til yngre.  

Ringerike kommune har sammen med Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker og Hole fått 

økonomisk støtte til etablering av døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig helse- 

og omsorgshjelp. Tilbudet åpnet 1. september 2013 med tre sentraliserte senger lokalisert i 

Vestre Viken HF og lokale senger i kommunene 1.oktober 2013. Ordningen er lovpålagt fra 1. 

januar 2016. 

Helse og omsorg har gjennomført en evaluering av tjenesten hvor fokuset har vært hvordan 

helse og omsorgstjenesten reelt fungerer i forhold til brukerne. I tillegg tok undersøkelsen for 

seg tilstanden i organisasjonen, herunder virkningen av mulig slitasje blant ansatte som følge 

av omstillingene. 
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Helse og omsorg vil i handlingsplaner ha økt fokus på MKS-gruppenes arbeid. Dette for å sikre 

forankring og implementering ut i organisasjonen. 

Driftsrammer 

 

 

 

Hovedutfordringer 

Sosial ulikhet 

I Ringerike kommune har vi i dag lavt utdannings- og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en 

relativt høy grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. 

Konsekvensen av dette er at sektoren har et høyere kostnadsnivå pr. innbygger enn 

sammenlignbare kommuner. Levekår og sosial ulikhet har stor betydning for folkehelsa.  

Folkehelsemeldingen, Boligsosial handlingsplan og Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
skal ligge til grunn for langsiktige strategier og tiltak 

Nye oppgaver knyttet til samhandlingsreformen 

Kommunene vil få et hovedansvar for styrkingen av det forebyggende helsearbeidet og for de 

store livsstilssykdommene. Det er lagt opp til at kommunene skal styrke sin 
samfunnsmedisinske rolle og kompetanse, og at folkehelsearbeidet skal styrkes. 

Det arbeides med å utvikle tilbud som bidrar til færre sykehusinnleggelser og tidligere 
utskriving fra sykehus.  

En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal 

gjennomføres over tid fra 1. januar 2012.  Folkehelsemeldingen og en strategisk plan for 

samhandlingsreformen skal ligge til grunn for videre strategier og tiltak. Psykisk helse er per i 

dag ikke omfattet av reformen, men Helseforetakene endrer sin behandlingsmåte opp mot 
gruppen. Dette vil gi Ringerike kommune utfordringer. 

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett 641 154 664 475 670 996 670 996

Lønnskompensasjon 19 500 0

Rammeendring 3 821 6 521 0 0

Netto driftsramme 664 475 670 996 670 996 670 996

Vedtatte tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Flytting av 1 årsverk fra helse til oppvekst (SLT-koord) -519

Ny frisklivskoordinator 230 420

Opprette 5 langtidsplasser Hønefoss sykehjem 3 000 600

1 årsverk på Hvelven pga demensplan 600 600

Flytting av strømutgifter fra Helseområdet til tekniske tjenester inkl mva -8 508

Flytting av HRA-utgifter fra Helseområdet til tekniske tjenester inkl mva -288

Flytting merkantil ressurs fra helse til støtteenheter -50

Ikke oppnådd ønsket effekt på tiltak praktisk bistand og tildelingspraksis 5 850

Økning årsverk ambulerende tjeneste kveld/helg psykisk helse og rus 280

Netto økning 7,4 utførerårsverk - økt aktivitet hjemmetjenester og institusjon 3 700

Endret ramme Ringerikskjøkken pga tapte inntekter 600 -600

Økning omsorgslønn 130

Økt støtte Frivillighetssentralen 200

Økning sosialhjelp 6 000

Vurdert justering/omfordeling rammer 2014 -1 754 9 751

Tiltak fra mulighetsskisse 2014

Hjemmebasert rehabilitering - Legge ned rehabiliteringsavd Austjord, 10 rom -2 800 -2 800

Tilpasse forebyggende tiltak barn og unge -300 -350

Hospice - endret tilbud -1 100 -1 100

Reduksjon tilbud psykisk helse -1 000

Følger fra budsjett 2013

Redusere bemanningsnorm i helsetjenestene -450

Sum rammeendring 3 821 6 521 0 0
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Volum på tjenester 

Etter effektivisering de siste årene bør eldreomsorgen skjermes for ytterligere kutt innenfor 

nåværende struktur. Det vil være et betydelig økt behov for tjenester i årene fremover. 

Forekomsten av innbyggere med demens er økende, og sektoren bør øke innsatsen til denne 
målgruppen for å kunne levere forsvarlige tjenester i fremtiden.  

Endringer i Vestre Vikens behandlingstilbud for psykisk helse vil føre til en økning av tjenester 

til denne gruppen. Kommunene får økt behandlingsansvar; endringer skjer som følge av den 

varslede samhandlingsreformen innen psykisk helse. Det er derfor fornuftig å satse på 

lavterskeltilbud og omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. Sektoren bør øke 
innsats også her.  

Tjenester til yngre er økende og krever innsats på flere områder som bolig, arbeid, 

aktivitetstilbud og helsetjenester. Det utfordrer kommunen i forhold til helhetlige tjenester 
innenfor boligsosialt arbeid og arbeid med individuell plan arbeid. 

Boliger 

Boligsosial handlingsplan 2008-2015 er under evaluering og skal etter planen munne ut i en ny 

handlingsplan innen 2013. Denne vil beskrive nåværende og fremtidige utfordringer og behov 

for tiltak, deriblant strategisk og effektiv utnyttelse av boliger/boligkompleks som benyttes til 

målgruppen. Det er stort fokus på boligsosialt arbeid på nasjonalt nivå og en rekke tiltak er 

under utprøving i mange kommuner gjennom samarbeid med husbanken, kommuner og KS. På 

bakgrunn av dette arbeidet vil det komme en nasjonal, strategisk plan for boligsosialt arbeid 

som vil legge føringer for kommunene. Planen skal gjelde fra 2014.  

Struktur på areal med heldøgns omsorg 

Så langt har reduksjonene vært gjennomført uten store endringer i bygningsmassen som 

brukes til heldøgn omsorg. Siden allerede gjennomførte reduksjoner har gjort tjenesten mer 

produktiv og tjenestevolumet mindre, blir det stadig vanskeligere å gjennomføre nye 
reduksjoner.  

Det er politisk vedtatt en utredning om bygging av nytt sykehjem som skal sikre kartlegging av 

dagens situasjon, konkretisere premissene for valg av fremtidig dimensjonering mellom 

institusjon og hjemmetjeneste og sikre kostnadseffektiv drift og mulig samdrift. Utredningen 

skal gi svar på rett dimensjonering mellom institusjonsplasser, hjemmetjeneste og 

omsorgsboliger med bemanning. Det er aktuelt med sambruk/samlokalisering av ulike typer 
tjenester. 

Mål 2014-2017 
 Kommunen skal tilpasse seg til de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske 

føringer i henhold til samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan.  

 Kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser er etablert og skal driftes som et prosjekt i to år. 

Dette som et interkommunalt samarbeid. 

 Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte 

gjennom å fremme overgang til arbeid. Sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet skal bidra til sosial og økonomisk trygghet. Tjenesten skal dreies fra 

økonomisk sosialhjelp til arbeid og aktivitet og helhetlig arbeid med flykninger. 

 Helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som 

samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Ringerike kommune skal 

ta utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av brukermedvirkning i utforming 

av tjenestetilbudet/tiltak.  

 Ringerike kommune har besluttet satsting på tidlig innsats på nye måter. Etter 

administrative vurderinger ble Atferdsenteret kontaktet for å gjøre Ringerike kommune 
til en TIBIR 5kommune. TIBIR står for ”Tidlig innsats for Barn i Risiko” og er bygget på et 

evidensbasert program med gode resultater.  

                                                           

5 http://www.atferdssenteret.no/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir/category162.html 

http://www.atferdssenteret.no/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir/category162.html
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 Forebyggende arbeid på tvers av sektorer/enheter med målsetting om å hjelpe flest 

mulig barn og familier på et tidlig stadium slik at vi unngår langvarige påkjenninger for 

barn/familier. Disse påkjenninger kan føre til massive tiltak fra flere instanser i 

kommunen som er svært kostnadskrevende. 

 Helse og omsorgstjenesten velger å dreie tjenester fra behandling til forebygging. Dette 

for å kunne møte fremtidens utfordringer. Økt fokus på frivillig arbeid. 

 Ringerike kommune skal ha en «levende» boligsosial handlingsplan og bedre målstyring. 

 Tiltakene i evalueringsrapporten for helse og omsorg skal være oppfylt. 

 Det skal utarbeides omsorgsplan for perioden 2016-2022. 

 

Tiltak for å nå målene 
«God helse slik folk ser det» er en norsk studie som viser at for folk er helse et dypt personlig 

fenomen, tett vevd inn i det individuelle og det sosiale livet. Hvis man anerkjenner at 

mennesket i hovedsak skal ha eiendomsrett over eget liv, må denne eiendomsretten også 
gjelde helsen.  

Det offentliges rolle er å tilrettelegge for de gode valgene. Myndiggjøring er et sentralt begrep 

i dette, samt holdningsarbeid for å påvirke folks motivasjon til å ta ansvar for egen helse. 

Myndiggjøring innebærer at folk blir i stand til å definere sine egne problemer ut fra sin egen 
situasjon, og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre.  

 Arbeide med boligsosialhandlingsplan, sluttføres med tiltak og ny strategi. Se muligheter 

fremfor begrensninger  - volum på tildeling av tjenester 

 Utvikle Ringerike Frisklivsentral jf. Folkehelsemeldingen.  

Tildeling av tjenester - BEON 
Ringerike kommune skal tildele tjenester etter BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå).  

Forutsetninger for å kunne tildele tjenester etter BEON-prinsippet er 

 dimensjonering av nivåene i tiltakstrappen 

 tydelighet i prioriteringer av søkere 

 profesjonalisert saksbehandling 

 tydelighet i saksbehandleres ansvar for å forvalte kommunens samlede ressurser 

 rutiner for vurdering / revurdering av tildelte tjenester i forhold til funksjonsnivå 

Systematisk prosessgjennomgang av pasientforløp. Ringerike kommune har søkt KS om 
deltakelse i nettverksgruppe. 

Ringerike kommune bruker hverdagsrehabilitering som metode.  

Ringerike kommune har vedtatt Demensplan. Dette vil gjøre det mulig for demente å kunne bo 

hjemme lengre.  

Det skal i løpet av perioden utarbeides en strategisk plan for bruk av velferdsteknologi.  

Frivillighet 
Frisklivskoordinator skal koordinere det frivillige arbeidet. 

Frivillig arbeid har vinn-vinn effekter gjennom: 

 Det er et supplement til kommunens tjenester 

 Frivillig arbeid bidrar til deltakelse og gir et meningsfylt livsinnhold og er dermed 

helsefremmende i seg selv 

 Frivillighet knyttes opp mot fritid, fritidstilbud og de gode møteplassene. 

  



Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2014-2017 – Budsjett 2014  

  

Side 30 
 

Fra økonomisk sosialhjelp til aktivitet og arbeid 
Ett av tiltakene for god folkehelse er å få flere av kommunens innbyggere i arbeid eller aktivitet.  

NAV Ringerike har et økende antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Stønadslengden for 

den enkelte er også lang i forhold til sammenlignbare kommuner. Sosialhjelpsmottakerne kan 

grovt deles inn i to kategorier: de som har tilstrekkelig inntekt, men som ikke mestrer å forvalte 
de godt nok, og de som har for liten eller ingen inntekt. 

For svært mange i den første gruppen gjennomfører NAV Ringerike råd- og veiledningstimer 

/oppfølging med gjeldsrådgiver, for noen bidrar NAV med frivillig disponering av inntekter. Ved 

dette hindrer man nødhjelpsutbetalinger, strømrestanser og utkastelser for mange brukere, og 

mange får bistand til å håndtere økonomien sin selv etter hvert. Dette gir nødvendig stabilitet til 
å kunne være i arbeid og aktivitet. 

Økonomisk sosialhjelp skal i utgangspunktet gis uten vilkår. Man har likevel mulighet til 

individuelle vurderinger, og for noen vil en arbeidsplikt være det riktige tiltaket for å bistå mot 

arbeid og aktivitet. Gjennom tilrettelagt arbeidstrening vil gruppen raskere komme ut av rollen 

som passive mottakere av ytelser og flere vil få økt evne og mulighet til utdanning og lønnet 
arbeid. 

NAV Ringerike har startet opp med arbeidslag på «Treklyngen» og i noen enheter i kommunen 

hvor bl.a sosialhjelpsmottakere får arbeidstrening, opplæring og avklaring i forhold til 

arbeidsevne. Det er ønskelig at dette tiltaket utvides til flere enheter i kommunen, og NAV 

Ringerike har prioritert å bruke ressurser på dette. 

På landsbasis er det et problem at for mange unge faller ut av utdanning og arbeidsliv, dette 

gjelder også Ringerike kommunes unge. For å hindre at disse unge starter voksenlivet 

avhengige av sosialhjelp har NAV Ringerike startet opp et «snu-i-døra» tiltak, Ung-Zone. Her 

skal alle nye unge som søker sosialhjelp møte fra dagen én. NAV Ringerike har også et eget 

ungdomsteam som fokuserer på brukere yngre enn 25 år. 

Ungdomsteamet samarbeider tett med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten i forhold til 

NAVs unge brukere, og deltar i et forebyggingsprosjekt sammen med flere andre tjenester inn i 
videregående skole for å forebygge frafall. 

NAV Ringerike har besluttet å prioritere markedsarbeid fremover. Dette anser vi er avgjørende 

for å få innpass også i ordinære virksomheter for de av våre brukere som har ekstra 

utfordringer. 

Tiltakene forventes å gi gevinster i form av redusert utbetaling av sosialstønad, spesielt for de 

med sosialstønad som hovedinntekt. Sekundært kan arbeidslag og praksisplasser medvirke til 
bedret vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og kommunale naturområder.  

Helhetlig arbeid med flyktninger i kommunen 
Det er flere ulike enheter i kommunen som arbeider med flyktninger. Et mer samkjørt og 

helhetlig arbeid med denne gruppen av innbyggere vil kunne føre til at flyktningene blir mer 
integrert og i større grad vil kunne delta i arbeid, aktivitet og samfunnslivet generelt.  

En helhetlig strategisk plan for integrering av flyktninger i Ringerike kommune utarbeides i løpet 

av 2014. 

Helhetlig arbeid med voldsutsatte mennesker. 

Det arbeides med en kommunal «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner». Planen skal være 

et verktøy for et mer helhetlig arbeid med voldsutsatte mennesker i kommunen, der både 

kompetanse om hva vold er, voldens konsekvenser, hva som kreves av den som oppdager, 
samt at den skal gi en oversikt over aktuelle hjelpeinstanser på området. 

Det arbeides for at voldsutsatte skal få rett hjelp så tidlig som mulig. Lov om kommunale 

krisesentertilbud viser til at voldsutsatte skal ha et trygt og helhetlig krisesentertilbud som er 

individuelt tilpasset. Dette krever høy kompetanse på krisesenteret, samt en god forståelse av 

feltets omfang og en innsikt i hva voldsutsatte trenger av hjelp i hele kommunen. 
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Kompetanseutvikling 

Kompetanseutvikling er et av flere verktøy for å nå sektorens mål. Kurs, seminar, intern 

opplæring, e-læring, hospitering og nettverksbygging vil være relevante tiltak. Målrettet 

kompetanseheving skal fremkomme ved at definert behov i alle enheter systematiseres og 

prioriteres innenfor budsjettrammen. Dette krever gode rutiner og tydelighet på 

satsningsområder. Satsningsområder i planperioden vil være demens, ernæring, psykisk helse-

/rus, ledelse, velferdsteknologi, samhandlingsreform – psykiatritjenesten. Implementering av 

kompetanseplanarbeid vil bli prioritert i 2014. 

En del kompetansehevende tiltak skjer gjennom prosjekter, finansiert av blant annet 

Helsedirektoratet. Det skal utarbeides en rutine/mal som sikrer godt prosjektarbeid, fremdrift 

og resultat. Kvalitetsutvalget skal være fast styringsgruppe for prosjektene som omhandler 

faglig kvalitetsforbedring. Modellen med kvalitetsutvalg videreføres og det skal utarbeide en 

kvalitetsstrategi innen 2014. 

Standardisering 
Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser videreføres. 

Interkommunalt samarbeid 

Vi har i dag et interkommunalt samarbeid om krisesenter (mennesker utsatt for vold eller 

trusler om vold i nære relasjoner) og legevakt. Et interkommunalt samarbeid er 
kostnadseffektivt på områder der ivaretakelse av lovfestede tilbud blir svært kostbart alene. 

Krisesenter – et ressurssenter mot vold i nære relasjoner. 

I det interkommunale krisesentersamarbeidet blir kostnadene fordelt etter innbyggertall 

slik at alle deltakende kommuner i samarbeidet betaler samme sum ut fra sin 

befolkningsstørrelse/innbyggertall. Høy kvalitet på arbeidet med voldsutsatte kvinner, 

menn og barn har store ringvirkninger samfunnsøkonomisk. Når flere får rett hjelp tidlig, 

vil både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av å leve med vold i nære 

relasjoner kunne reduseres betraktelig. Dette kan påvirke voldssirkelen i generasjoner 

og vil på sikt kunne gi lavere sosialhjelpsutbetalinger, flere ut i arbeid og selvstendighet, 

færre inn i psykiatrien-, rusomsorgen og kriminalomsorgen. I tillegg til faktisk bruk skal 

krisesenteret være i akutt beredskap til enhver tid, døgnet rundt, 7 dager i uken. Det 

arbeides for å beholde og videreutvikle arbeidet med voldsutsatte på krisesenteret og 

ellers i kommunen.  

Kjøp av tjenester  

Ringerike kommune yter helse- og omsorgstjenester til en rekke innbyggere med til dels svært 

ulike utfordringer. De fleste har bistandsbehov som vi har god kompetanse og kapasitet til å 

hjelpe innen egen organisasjon.  Det vil imidlertid alltid være en liten gruppe som det er svært 

utfordrende å gi forsvarlige tjenester. Bakgrunnen for dette er at behovet er lite i omfang slik at 
egne erfaringer er begrenset og dermed også lite utviklet fagmiljø.  

Disse gruppene er: 

 demente med utstrakt atferdsproblematikk 

 rus 

 psykiatri 

 dobbeltdiagnoser 

Vi har i dag avtaler med en rekke private leverandører av institusjonsplasser. Vi kjøper 

tjenester etter at alle mulige tiltak er forsøkt innen egen organisasjon. Ved å kjøpe tjenester til 

denne gruppen vil disse tiltakene for denne gruppen bli mer kostnadseffektiv både når det 

gjelder økonomiske ressurser og når det gjelder slitasje på eget personal. Ved å kjøpe 

tjenestene har vi mulighet for å plassere mer presist, og ikke være tvunget til å samlokalisere 

brukere hvor dette kan være mer ødeleggende enn oppbyggende. Vi kan også til enhver tid 

bruke de ressursene vi faktisk har behov for istedenfor å definere et visst antall plasser innenfor 
egen organisasjon. Dette er også kostnadseffektivt.   
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Teknisk sektor 

Status 
De tekniske områdene i Ringerike kommune omfatter tjenester knyttet til kommunal 

infrastruktur (veg, vann, avløp, rensing, park og idrett), kommunale bygg, brann og redning 

samt miljø- og arealforvaltning i kommunen. 

Miljø og arealforvaltningen har god måloppnåelse innenfor sitt arbeidsområde. Vesentlige 

deler av virksomheten har innført selvkost som prinsipp, og er dermed avhengige av 
samfunnets aktivitetsnivå på inntektssiden. 

Brann og redningstjenesten har stabil og godt trent utrykningsstyrke. Tilkallingsstyrkene på 

bi-stasjoner er trent og videreutviklet i 2012. Fase 2 av programmet for tilkallingsmannskaper 

er utsatt både i 2013 og nå også i 2014 som sparetiltak. 

Feiervirksomheten har lagt om til årsgebyr i stedet for fakturering pr utført oppdrag og 
reduserer tidsbruk gjennom dette. 

Eiendomsdrift har fått rollen som «Eier» av de kommunale byggene og har 

forvaltningsansvaret fra A til Å. Eiendomsdrift har styrket sin kompetanse på fagområdet 

ventilasjon og automasjon, dette vil gi bedre prioriteringer og gi mer energieffektive bygg på 

sikt. Det arbeides med utvidet bruk av IT-verktøy for bedre styring og dokumentasjon. 

Teknisk drift har hatt ekstra utfordringer i 2013 med flom og jordras som følge av lokal 

ekstrem nedbør. Veier måtte bygges opp igjen, dreneringer fornyes og flomforbygging 

etableres. Etter påtrykk fra trebasert næring vil det åpnes for vogntog med totalvekt på 60 

tonn. Dette vil medføre ytterligere påkjenning på utsatte kommunale veger som i dag har tillatt 

totalvekt 42 tonn. 

Felles for driftsenhetene er manglende økonomi til vedlikehold av kommunale bygg og veger, 

og rådmannen er svært bekymret over det akkumulerte vedlikeholdsbehovet både for 
kommunale bygg og kommunale veger. 

Eiendomsutvikling (tidligere Eiendomsforvaltningen) er skilt ut fra Eiendomsdrift i 2013 med 

oppgave å sørge for at kommunale tjenester har til disposisjon tilpassede bygg for sine behov 

innenfor en langsiktig økonomisk ramme basert på livsløpskostnader. Enheten står også for inn- 

og utleie av boliger, leiligheter og eksterne bygg (ikke kommunens bygg), og er 

kontraktforvalter i forhold til Boligstiftelsen. Arbeidet med redusert arealbruk og boligsosial 

handlingsplan er godt i gang.  

Utbygging gjennomfører alle kommunens investeringer innenfor bygg og vann-/avløp. Enheten 

forhandler utbyggingsavtaler og gir uttalelser til reguleringsplaner innen vei/VA tema. Det har 

vært en økning i bemanning fra 2012 til 2013, men budsjettet for 2014 legger ikke opp til 
videre økning i bemanning.  

VAR-enheten drifter og utvikler kommunens infrastruktur innen vann-, avløp og 

avløpsrensing. Vårens flom medførte en ekstrabelastning på avløpsnettet med pumpehavarier 
som følge. Enheten har flyttet til Follum og er samlokalisert med driftsavdelingene. 

Felles for alle enheter er at når de nominelle rammene står stille eller reduseres, går evnen til å 

opprettholde anleggenes verdi og bruksmessige kvalitet ned. Rådmannen vil også bemerke at 

prisstigningen innen bygg- og anleggsektoren er langt høyere enn konsumprisveksten, og 

medfører dermed et raskere fall i evnen til å løse oppgavene enn i andre sektorer hvor 
prisveksten er lavere. 
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Hovedutfordringer 
 tilpasse aktivitet til knappe rammer i forhold til lovverk og samfunnets forventninger til 

tjenestene 

 håndtere et betydelig etterslep på vedlikehold på veger og bygninger 

 

Mål 2014 – 2017   
 ha gjennomgått og tilpasset aktivitetsnivået til politisk vedtatte økonomiske 

rammebetingelser 

 ha videreutviklet servicenivået overfor kommunens innbyggere og brukere slik at 

Ringerike kommune oppleves som en profesjonell, positiv og forutsigbar 

samarbeidspartner 

 ha fylt rollen som aktiv eiendomseier, -forvalter og -utvikler for Ringerike kommune 

 

Driftsrammer 

 

 

 
 
 

  

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett 147 112 169 118 167 618 167 368

Lønnskompensasjon 4 801 0

Rammeendring 17 205 -1 500 -250 0

Netto driftsramme 169 118 167 618 167 368 167 368

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye/ endrede behov 2014

Flytting av 1 årsverk fra område 2 til område 5 500

Overtakelse av betaling strøm- og HRA-utgifter for hele kommunen inkl mva 18 941

Økt vedlikehold 1 400

Reduksjon overtid Brann bistasjoner -625 625

Økte utgifter serviceavtaler - eiendomstjenesten 960

Økte utgifter nødnett - Brann (inkl mva) 310

Økt leie dørmatter 250

Økt mva utgift vei (regelendring) 760

Reduserte husleieinntekter (færre boenheter) 1 427

Bortfall refusjon fra Staten - Aksjon skolevei 300

Ikke oppnådd varig effekt på effektiviseringstiltak fra 2013 661

Vurdert justering/omfordeling rammer 2014 351 -6 325

Tiltak fra mulighetsskisse 2014

Reduksjon areal administrasjonslokaler -500 -500

Økt husleie oppgraderte boliger -4 000

Stenge fotballbane AKA-arena i vintermånedene(inkl mva) -1 450

Utfase drifting og vedlikehold private veier -80

Redusert vedlikehold veilys -250

Reduksjon tjenestetilbud park og idrett -1 000

Renhold - effektivisering og kvalitetsreduksjon -500 -500

Vaktmestertjenester - redusert aktivitet -500 -500

Følger fra budsjett 2013

Driftskostnader flerbrukshall 4 500

Nye tiltak etter behandling i FS

Tilskudd frivillige - Busker og kratt 250 -250

Nye tiltak etter behandling i KS

Leie Læringssenter for voksne i flerbrukshall 1 200

Sum rammeendring 17 205 -1 500 -250 0
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Teknisk drift 
 

Teknisk drift omfatter følgende enheter: 

 Drift vann, avløp og renseanlegg (VAR) 

o Produksjon og distribusjon av drikkevann 

o Innsamling og rensing av avløpsvann 

 

 Drift vei, park og idrett 

o Vedlikehold av kommunale veier og gang-/sykkelveier 

o Drift av friområder, lekeplasser, parker og idrettsanlegg 

 

 Eiendomsdrift  

o Vaktmestertjenester 

o Renholdstjenester 

o Vedlikeholdstjenester 

o Bygningsteknisk saksbehandling  

o Internkontroll bygg 

o Prosjektledelse oppgraderingsprosjekter 

o Drift hjelpemiddellager 

 

 Eiendomsutvikling 

o Forvaltning av kommunens eiendommer 

o Kjøp og salg av eiendom 

o Inn- og utleie av bygg og eiendom 

 

 Utbygging 

o Prosjektledelse ved utbygging, vedlikehold og oppgradering av kommunal 

infrastruktur, bygg og anlegg, utbyggingsavtaler 

Vann, avløp og renseanlegg 
Budsjett 2014 legger opp til videreføring av eksisterende driftsnivå. 

Ringerike kommune sammenligner seg årlig mot en rekke andre kommuner innen dette 

området. Enhetens kvalitets- og effektivitetsnivå ligger om lag på gjennomsnitt. Også gebyrene 
for vann- og avløpstjenester ligger om lag på gjennomsnitt for landet som helhet.  

Det er utarbeidet hovedplaner for både vann- og avløpssiden, hvor prioritering av tiltak og 

ramme for investeringene i en 10-årsperiode er vedtatt av kommunestyret. Planene rulleres 
minst en gang innenfor perioden eller når ytre rammebetingelser krever det.  

Hovedplan vann er under rullering.  

Kommunale veier og gatelys 

Det er lagt opp til videreføring av eksisterende driftsnivå, mens vedlikeholdet går noe ned som 

følge av prisstigningen innen sektoren. 

Ringerike kommune drifter sine veier på et kostnadsnivå om lag 65 prosent av gjennomsnittet 

av norske kommuner (KOSTRA). Det innebærer at vedlikeholdsnivået er langt under behovet, 

og våre veger forfaller mer og raskere enn andre steder. Negative tilbakemeldinger fra 
publikum øker fra år til år. 

“Hovedplan vei”, som skal gi et bilde av situasjonen for kommunale veier og generell 

trafikksikkerhet, er forsinket da utbyggings- og driftsoppgaver prioriteres.  

Park og idrettsanlegg 

I budsjettet for 2014 er det innarbeidet et krav om redusert tjenestetilbud innen park og idrett 

på 1 million kroner. I tillegg foreslås det vinterstenging av AKA Arena  
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Rådmannen opplever økende avstand mellom publikums forventning, kommuneplanens visjoner 

og evnen til å levere i tråd med dette. Oppgavene er arbeidsintensive og kan oftest ikke 
erstattes av maskiner og utstyr. 

Drift av bygninger   

Det er lagt opp til videreføring av eksisterende driftsnivå, mens vedlikeholdet går noe ned som 

følge av prisstigningen innen sektoren. På grunn av det høye etterslepet innen vedlikehold er 

det lagt opp til «innvalg» av de mest prioriterte oppgavene, gruppert som «liv og helse» 

«inneklima og arbeidsmiljø» og høyest prioritert «verdibevarende vedlikehold». 

Renholdstjenester 

I budsjettet for 2014 er det lagt inn krav om effektivisering og kutt i renholdstjenester på 0,5 

million kroner, i tillegg til krav om gjennomgang av renholdsplaner og kutt av renhold i 
Schjongshallen  

For å utvikle og kontrollere renholdsplaner er det nødvendig å anskaffe eget dataverktøy og 

flere datamaskiner. Eiendomsdrift antar at en gjennomgang av renholdsplanene vil kunne gi 

enten besparelser på lønn eller omdisponering av renholdsressurser internt på kommunale 

bygninger. Ved å legge til rette for at renholderne skal kunne gå inn på pc for å se innhold på 

renholdsplaner, metodebeskrivelser etc. vil kvaliteten på renholdstjenestene og internkontrollen 
høynes ytterligere. Det er derfor foreslått økninger på artene for service og ny programvare.  

Det er i tillegg behov for å inngå serviceavtaler på gulvvaskemaskiner og andre 
renholdsmaskiner for å opprettholde kvaliteten.  

Vaktmestertjenester 

I budsjettet for 2014 er det lagt inn krav om reduserte vaktmestertjenester på 0,5 million 
kroner, innsparingseffekt av samlokalisering av teknisk lager på Follum.  

Det anses ikke for å være mulig å redusere omfanget på vaktmestertjenester, uten at dette vil 

bety dårlige kontroll og vedlikehold på bygningstekniske anlegg. En dårligere oppfølging vil 

medføre høyere kostnader i form av havari/ økte vedlikeholdskostnader. 

Hjelpemiddellager 
Driftsnivået videreføres. 

Det arbeides med alternativ plassering av hjelpemiddellageret som har kortsiktig leieavtale i 
nåværende bygg. 

Vedlikehold bygg 

Rådmannen er svært bekymret for det akkumulerte vedlikeholdsbehovet på kommunale 

bygninger. Rådmannen har tidligere identifisert vedlikehold og oppgradering til over 300 

millioner kroner.  

Ringerike kommunes bygningsmasse representerer store verdier og manglende vedlikehold 

over tid vil medføre verditap. Budsjettet til vedlikehold av kommunale bygninger er foreslått økt 

noe for å ivareta vedlikehold som reduserer risiko for tap av liv og helse, samt løpende 

vedlikehold.  Det er forutsatt at utgifter til egne håndverkere regnes med som en del av 

vedlikeholdsbudsjettet.   

Rådmannen vil oppgradere oversikten over vedlikeholdsbehov og oppgraderings-

/investeringsbehov for kommunens eksisterende bygg. En revidert vedlikeholdsplan basert på 

denne oppgraderingen vil bli politisk behandlet parallelt med behandling av Handlingsprogram 
2014-2017, budsjett 2014. 

Eiendomsutvikling 
Eiendomsutvikling er organisert som en egen resultatenhet fra og med 2013 og har som 

hovedoppgave å fylle rollen som en aktiv eiendomseier/forvalter og eiendomsutvikler for 
Ringerike kommune. Dette gjøres gjennom  

 strategisk planlegging av eiendomsstrukturen i forhold til tjenestens behov  

 å gjennomføre, utvikle og selge eiendommer, samt inn-/utleie 
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 å gjennomføre erverv av eiendom og rettigheter som er nødvendig for å kunne utføre 

vedtatte prosjekter 

 i samarbeid med teknisk drift lage driftsopplegg for kommunens bygninger og 

eiendommer på en slik måte at de tjenesteytende funksjoner kan utøves mest mulig 

effektivt til beste for kommunens innbyggere 

 i samarbeid med teknisk drift, prosjektavdelingen, sørge for en rasjonell gjennomføring 

av kommunens vedtatte investeringsoppgaver innenfor Eiendomsutviklingens 

ansvarsområde til avtalt pris og kvalitet. 

Ringerike Boligstiftelse 

Internt ansvar for oppfølging av Ringerike Boligstiftelse er flyttet tilbake fra Boligsosialt team til 

Eiendomsutviklingen, da erfaringen viser at dialogen mellom partene er på eiendomsfaglig nivå. 

Eiendomsutviklingen har også ansvar for å inngå kontrakt med beboerne etter at tildeling er 
foretatt av Boligsosialt team. 

Overføring av kommunale boliger til Ringerike Boligstiftelse medfører at Eiendomsutviklingen 

har færre bygg å ta ansvar for når det gjelder planlegging og gjennomføring av vedlikehold og 

påkostninger. Eiendomsutviklingen skal fortsatt, på oppdrag fra Ringerike Boligstiftelse, tilby 
byggrelaterte vaktmestertjenester i samarbeid med teknisk drift. 

 

Miljø- og arealforvaltningen  
Enheten miljø- og arealforvaltning består av følgende avdelinger:  

  areal- og byplan  

  byggesak  

  oppmåling  

  landbruk (felles landbrukskontor med Hole kommune)  

 

Enheten har ansvar for følgende tjenester:  

  planbehandling  

  byggesaksbehandling  

  utslippsbehandling  

  kartforretninger, karttjenester og matrikkelføring  

  landbrukssaker  

  viltforvaltning  

  eiendomsskatt  

 

Målsetting 2014  

1. Tilrettelegge for utvikling av Ringerike og Hønefoss 

Lage gode planprosesser og byggesaker med god framdrift, som legger til rette for nye 

utviklingsprosjekter i samarbeid med private tiltakshavere. Ha kortere behandlingstid og 
færre «døde» saker. Dette vil støtte opp under vekst og innbyggertilfredshet.  

Ringeriksregionen står overfor flere muligheter de nærmeste årene som kan sikre god vekst 

i regionen. Et av de viktigste virkemidlene for å støtte opp under disse mulighetene er å 

legge til rette gjennom gode planer knyttet til planstrategi, kommuneplan, områdeplaner, 

reguleringsplaner, samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling mv.  

Dette er planarbeid som krever tid, engasjement både i lokalsamfunn og politisk og som må 

gjøres i forkant av den veksten som ønskes. Bemanningen er nå på et nivå som gir bedre 
planberedskap enn tidligere og som trolig gir kortere behandlingstid for sakene.  
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2. Øke servicenivået på tjenestene i forhold til tidsbruk, kvalitet og 

kundeopplevelse 

 Effektivisere prosessene og legge til rette for døgnåpne tjenester. Ferdigstille digital 

plandialog og nye temakart. Forbedre elektronisk byggesøknad. Måle kundetilfredshet og 
følge opp med forbedringspunkter.  

Det er viktig å arbeide for god kundetilfredshet og å bedre denne. Vi må også være 

resultatorientert og åpen for å ivareta både kundenes og samfunnets behov. Døgnåpne 
selvbetjente tjenester er god service. 

Budsjett 2014 legger opp til videreføring av dagens driftsnivå. 

 

Brann- og redningstjenesten  

Brann- og redningstjenesten har følgende avdelinger/ansatte: 

 Administrasjon: Brannsjef og merkantil medarbeider 

 Beredskapsavdeling: Leder beredskap og 4 vaktlag. Hvert lag har brannmester, 

brannformann og 4 brannkonstabler. 

 Forebyggende avdeling – Brannsyn: Varabrannsjef, branningeniør og 3 

overbrannmestere. 

 Forebyggende avdeling – Feiervesen: Avdelingsleder, 6 feiersvenner og en feierlærling. 

Bemanningen er i tråd med Brannlovens dimensjoneringsforskrifter og gjeldende brannordning 
vedtatt av kommunestyret. 

Målsetting  

Ringerike brann- og redningstjeneste skal være organisert og utrustet tilfredsstillende og være 

bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse til å sikre mennesker, dyr og 
materielle verdier og til å begrense skadeomfang ved brann og andre akutte ulykkestilfelle. 

Et gjennomgående prinsipp for alle aktiviteter er at brann- og redningstjenesten er en 

serviceinstitusjon som legger vekt på innbyggernes behov. Det vil si at de skal føle rimelig 
personlig trygghet. 

Målsettingen nås både gjennom forebyggende virksomhet og utøvende rednings- og 

slokkeinnsats. 

Økonomi 

Budsjettforslaget er tilpasset en videreføring av dagens drift. Det er ikke tatt høyde for større 
reparasjoner, vedlikehold og utskifting av materiell.  

 Driftsutgifter og etablering av nødnett, kr 310 000) er innarbeidet i budsjettet. Etter 

planen skal dette iverksettes i løpet av mars måned i nordre Buskerud. 

 Det er ikke tatt høyde for å videreføre utdanning av deltidsstyrken før i 2015. Dette 

medfører en innsparing på ca. kr 625 000. 
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Tilleggsbevilgninger og avsetninger med mer 

Driftsrammer  

 

 

 

Midlene til KLP reguleringspremie avsettes i budsjettet, men fordeles på de aktuelle områder i 
løpet av budsjettåret.  

Netto avsetninger KLP 

Utgifter til pensjon budsjetteres som avsetning i lønnsbudsjettet til den enkelte enhet og som 

en sentral avsetning her på rammeområde 7. Avsetningen på lønnsbudsjettene skal dekke de 

ordinære pensjonspremiene gjennom året. Den sentrale avsetningen skal dekke netto av 

reguleringspremien, årets premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik og 
rentegarantipremie.  

Det har skjedd flere endringer på pensjonsområdet den senere tid som påvirker budsjettet for 
pensjon i 2014 og de påfølgende årene:  

 Alle ansatte må meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillingsstørrelse.  

I følge dom i arbeidsretten av 21.06.13 er vilkår om 14 timers nedre grense for 

medlemskap i pensjonsordningen nå ansett som ugyldig. Dette betyr at alle ansatte i 

kommunen - uansett stillingsstørrelse/antall arbeidede timer - blir meldt inn i 

pensjonsordningen. Der kommunen tidligere kun betalte arbeidsgiverandel for de som 

jobbet over ca. 40 % stilling, skal vi nå betale for alle uansett stillingsprosent.  

 Økte premieavvik gir økt amortisering av tidligere års premieavvik. Oppståtte 

premieavvik amortiseres nå over 10 år. Det betyr at man skyver et stadig større 

premieavvik foran seg, noe som påfører kommunen stadig større pensjonskostnader i 

årene fremover.  

 KLP må styrke det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget som følge av økende 

levealder. Dette innebærer at KLP må avsette mer for allerede opptjente rettigheter. For 

kommunen innebærer dette økte ordinære premier og lavere tilbakeført overskudd fra 

KLP.  

I budsjettet for 2014 foreslås det å øke den sentrale avsetningen med 10 mill. kroner til 40,5 

mill. kroner for å håndtere økte pensjonsutgifter. I tillegg er det avsatt om lag 3,5 mill. kroner 

mer til pensjon i lønnsbudsjettene for 2014 enn i 2013 på grunn av økte satser. Budsjettet for 

pensjon er beheftet med usikkerhet. Blant annet bestemmes reguleringspremien av utfallet på 

lønns- og pensjonsoppgjøret. Tilbakeført overskudd vil også avhenge av utviklingen gjennom 
året.  

Rammetabell 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Grunnlag for budsjett 55 395 61 056 61 056 61 056

Lønnskompensasjon 19

Rammeendring 5 642 0 0 0

Netto driftsramme 61 056 61 056 61 056 61 056

Tiltak i planperioden

2014 2015 2016 2017

Nye / endrede behov 2014

Negativ avsetning 2013 flyttet fra område 1 -2 000

Økt pensjonskostnad - amortisering premieavvik 10 000

Redusert tilskudd til Kirkelig fellesråd -108

Følger fra budsjett 2013

Økning avsetninger etter endring i nedbetaling akk underskudd -2 250

Sum rammeendring 5 642 0 0 0
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Formannskapets disposisjonskonto 

Rådmannen foreslår at det avsettes 1,0 millioner kroner til Formannskapets disposisjonskonto.  

Ringerike Utvikling 

Det er avsatt midler i budsjettet til å dekke kommunens medlemsavgift.  

Ringerike kirkelige fellesråd 

Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd foreslås satt til 14,5 millioner kroner, noe som er en 

liten nedgang fra bevilgningen i 2013 som var 14,6 millioner kroner. Konsekvenser av denne 

reduksjonen er nærmere omtalt i mulighetsskissen.   

Kirkelige fellesråd – investeringstiltak 

 

 

Finansutgifter og – inntekter  

 

 

Innledning 

Netto finansutgifter innebærer at man ser utgifter knyttet til gjeldsbetjening (renter og avdrag) 

i sammenheng med renteinntekter og avkastning på bankinnskudd, utbytte mv. Netto 
finansutgifter er utgiftene kommunen sitter igjen med etter at finansinntektene er trukket fra.  

Som en hovedregel bør ikke netto finansutgifter overstige 6 prosent av kommunens 

driftsinntekter. I handlingsprogramperioden legges det opp til å holde netto finansutgifter under 

Tall i 1000 kr 2014 2015 2016 2017

Kirker oppgradering 1 500 1 500 1 500 1 500

Gjenoppbygging Hønefoss kirke 20 000

Fellesrådet - Oppgradere varmekilde 2 800 2 300

Fellesrådet - Sprinkling 1 400 700 450

5 700 24 500 1 950 1 500

Enhet Art Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

911001 190000 Renteinntekter -113 978 0 0 0 0 0

911001 190090 Andre finansinntekter -1 078 496 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 100 000 -1 100 000

911001 190091 Konsernkonto -4 335 463 -4 500 000 -4 500 000 -4 500 000 -5 000 000 -5 000 000

911007 190002 Renteinntekter fra Startlån  -2 646 997 -2 773 000 -2 773 000 -3 907 000 -5 627 000 -7 929 000

Sum renteinntekter -8 174 935 -8 273 000 -8 273 000 -9 407 000 -11 727 000 -14 029 000

911003 190500 Utbytte RiK og andre eieruttak -20 241 848 -15 000 000 -8 800 000 -8 800 000 -8 800 000 -8 800 000

911008

911010

flere 

arter Andre finansinntekter -145 612 -140 800 -144 000 -137 000 -134 000 -130 000

SUM FINANSINNTEKTER -28 562 395 -23 413 800 -17 217 000 -18 344 000 -20 661 000 -22 959 000

911001 150090 Renteutgifter bruk av driftskreditt 0 0 0 0 0 0

911006 150000 Renteutgifter -7 056 182 0 0 0 0 0

911006 150090 Renteutgifter investeringsgjelden 33 554 864 29 410 000 32 000 000 39 000 000 50 000 000 60 000 000

911007 150091 Renteutgifter Startlån 3 530 032 4 183 000 4 183 000 5 478 000 7 448 000 10 133 000

Sum renteutgifter 30 028 714 33 593 000 36 183 000 44 478 000 57 448 000 70 133 000

911006 151000 Avdrag investeringsgjelden 41 003 619 42 000 000 47 000 000 57 000 000 69 000 000 84 000 000

SUM FINANSUTGIFTER 71 032 333 75 593 000 83 183 000 101 478 000 126 448 000 154 133 000

931000 154000 Avsetning fond 0 9 309 631 0 20 000 000 30 000 000 40 000 000

941000 157000 Overføring til investeringsregnskapet 5 549 215 12 611 340 500 000 500 000 500 000 500 000

951000 Dekning av tidligere års underskudd 73 747 219 21 174 369 0 0 0 0

NETTO FINANSUTGIFTER 121 766 372 95 274 540 66 466 000 103 634 000 136 287 000 171 674 000
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6 prosent, men store investeringer knyttet til skole og sykehjem som er lagt inn i 
investeringsplanen 2016/2017 vil gjøre at denne grensen blir brutt.  

For å kunne gjennomføre utbygging av disse byggene er man avhengig av høyere grad av 
egenkapital og statlige tilskuddsmidler.  Dette er så langt ikke lagt inn i finansieringen. 

Det legges opp til en nedbetaling av lånegjeld i planperioden som tilsvarer regelen om 

minimumsavdrag. For 2014 er dette beregnet til 47 millioner kroner som vil være stigende 

utover i perioden dersom investeringsplanen følges og det årlige låneopptaket til kommunen er 
høyere enn avdragsbetalingen. 

Utbytte 
Kommunen mottar et årlig utbytte fra Ringeriks-Kraft AS hvor kommunen har en eierandel på 

88 prosent og Hole kommune 12 prosent. Kommunestyret vedtok i forbindelse med 

økonomiplan-vedtaket 2013 å be om et utbytte på 15 millioner kroner.  Generalforsamlingen i 

selskapet satte utbytte til 10 millioner kroner hvor Ringerike mottar 8,8 millioner kroner av 

dette. For planperioden 2014 til 2017 foreslås en årlig reduksjon av utbyttet på 6,2 millioner 
kroner, fra 15 til 8,8 millioner kroner.  

Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd 

Det budsjetteres med 4,5 millioner kroner i renteinntekter av bankinnskudd og 

overskuddslikviditet i 2014, økende til 5 millioner kroner i 2016. Årsaken til økningen er økende 

ventet rentenivå og ventet bedre likviditet som en indirektefølge av nedbetaling av tidligere års 

underskudd. Likviditeten vil imidlertid samtidig bli negativt påvirket av den stadig økende 
pensjonsregningen kommunen skyver foran seg, premieavviket. 

Renteinntekter og renteutgifter fra formidlingslån (Startlån) 

Det er budsjettert med opptak av 35 millioner kroner i formidlingslån årlig i planperioden. Dette 

er Startlån fra Husbanken som kommunen kan formidle til sine innbyggere. Startlån er en 

låneordning for de innbyggerne som sliter med å komme inn på boligmarkedet, eller har 

økonomiske problemer slik at de står i fare for å miste eksisterende bolig. Avdragene som 

kommunen betaler til Husbanken og mottatte avdrag fra låntakerne, budsjetteres på 

investeringsbudsjettet, mens renteutgifter kommunen har til Husbanken og renteinntekter 
kommunen mottar fra låntakerne, budsjetteres over driftsbudsjettet.  

I 2014 budsjetteres det med en nettoutgift vedrørende Startlån på driftsbudsjettet på om lag 

1,4 millioner kroner. Dette som følge av at ventede renteutgifter kommunen må betale til 

Husbanken blir høyere enn renteinntektene kommunen vil få inn. Denne nettoutgiften er ventet 

å øke med økt rentenivå til om lag 2,2 millioner kroner i 2017.  Det er budsjettert med et tap 
på 10 prosent. Dersom tapet blir lavere, vil nettoutgiften for kommunen reduseres. 

Renteutgifter på kommunens investeringsgjeld 

Kommunen har adgang til å ta opp langsiktig gjeld for å delfinansiere investeringer. Siden 

Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret, må alle låneopptak godkjennes av 

Fylkesmannen.  

Ringerike kommunes finansreglement tilsier at gjeldsporteføljen skal ha en sammensetning som 

har en fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). 

Anslag tilsier at fastrenteandelen på gjeldsporteføljen vil være om lag 38 prosent ved utgangen 
av 2013.  

Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av sterk uro blant annet som følge av 

gjeldskrisen i Europa. Hittil i høst har Norges Bank holdt styringsrenten i Norge uendret. Det er 

ventet at renten vil holdes lav et stykke fremover, før den på noe sikt settes opp mot mer 
normale nivåer. Usikkerheten om den videre renteutviklingen vil alltid være der.  

I tillegg til utviklingen i styringsrenten, må Ringerike kommune også se hen til utviklingen i 

renten i pengemarkedet. Denne er vanligvis veldig lik styringsrenten, men i usikre tider vil den 

kunne øke uavhengig av styringsrenten som en følge av sviktende tillit i finansmarkedene. 
Dette vil påvirke hva kommunen må betale i rente på sine lån.  
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På grunn av usikkerheten i markedene er det meget vanskelig å anslå fremtidig renteutvikling. I 

budsjettet for 2014 er det forutsatt en flytende rente på 2,6 prosent i gjennomsnitt og at 
rentesikring vil kunne skje til 3,5 prosent rente.  

Kommunens driftsøkonomi er følsom for endringer i rentenivået og dette er dermed en 

risikofaktor i budsjetteringen. Jo høyere investeringsgjeld, jo større vil effekten av en 

renteøkning bli. Selv en liten økning i renten utover forutsatt nivå vil gi vesentlig økte 

driftsutgifter. En grov beregning viser at ett prosentpoengs økning i renten vil kunne gi økte 
renteutgifter med ca. 6 millioner kroner.  

Avdragsutgifter på kommunens investeringsgjeld 

I henhold til økonomiforskriften skal gjeld avdras med like årlige avdrag, og kommunelovens § 
50 nr. 7 a har beskrevet et minimumskrav for avdrag: 

Minimumsavdrag: ”Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige 

den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte”. Dette er kravet til 

minimumsavdrag – større avdrag kan beregnes.  

Poenget er at gjelden som et minimum skal nedbetales i takt med kapitalslitet.  

Ringerike kommune har de siste årene kun betalt minimumsavdrag på investeringsgjelden. På 
sikt anbefales at gjelden nedbetales i tråd med nedbetalingsplanene fra kommunens långivere.  

Foreløpige beregninger indikerer at minimumsavdrag i 2013 blir om lag 43 millioner kroner. For 

2014 er det budsjettert med minimumsavdrag lik 47 millioner kroner. Nivået på 

minimumsavdraget er så lavt at det representerer avdragsutsettelser i forhold til ordinære 

nedbetalingsplaner fra bankene. Det må understrekes at forutsatte minimumsavdrag er anslag 

og er derfor en usikker faktor i budsjettet. Faktisk minimumsavdrag må beregnes det enkelte 
regnskapsår.  

Utviklingen i investeringsgjelden  

På grunn av kommunens akkumulerte driftsunderskudd vil investeringsaktiviteten i årene 

fremover måtte begrenses til kun det mest nødvendige. For å finansiere disse investeringene, 
samt allerede igangsatte prosjekter, er det budsjettert med følgende låneopptak i perioden: 

 

  

 

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

Det er budsjettert med en mindre årlig overføring fra drift til investeringsregnskapet som 

gjelder renteinntekter på tre fond (næringsfond, frikjøp parkeringsplasser og tilfluktsrom). 

Tidligere ordning med å føre mva- refusjon fra investeringer inn i driftsregnskapet for så å føre 
en prosentandel av disse tilbake til investering faller bort fra og med 2014. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd fra tidligere år 

Ved inngangen til 2013 var akkumulert driftsunderskudd 66,8 millioner kroner. Kommunestyret 

vedtok i 2013 å bruke regnskapsmessig mindreforbruk 2012 til å dekke det meste av dette. Det 

gjenstår nå 21,2 millioner kroner i akkumulert driftsunderskudd som er planlagt dekket i 
regnskapet for 2013. Prognosene viser imidlertid at dette kan bli vanskelig. 

I budsjettet for 2014 er det ikke lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd ettersom dette 

er planlagt nedbetalt i 2013. Det legges opp til et regnskapsresultat på 0 kroner. Det vil være 

År

Låneopptak til 

investeringsformål (1000 kr)

2014 146 156

2015 251 205

2016 302 226

2017 309 121

Sum i perioden 1 008 708
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en prioritert oppgave å fortsette arbeidet med å redusere driftsbudsjettet for å kunne levere et 

regnskapsmessig resultat som er stigende i planperioden fra 0 til 40 millioner kroner. Målet er å 
oppnå et resultat tilsvarende anbefalte 3 % av driftsinntekter på sikt. 

I henhold til kommuneloven § 48.4 skal underskudd maksimalt inndekkes over 4 år. Kommunal 

og regionaldepartementet kan godkjenne inndekning over mer enn 4 år, dog maks 10 år. 

Resultatet for 2012 ble bedre enn budsjettert, og underskuddet som oppsto i 2008 ble derfor 

inndekket innenfor fristen på 4 år. Dersom regnskap 2013 viser at kommunen ikke klarer å 

nedbetale resterende underskudd på 21,2 millioner fra 2009 vil ikke 4-års regelen bli overholdt, 

og Ringerike kommune må dermed få godkjennelse fra departementet for videre 
nedbetalingsplan.  
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Likviditetsbudsjett 

Likviditeten forventes å være tilfredsstillende gjennom 2014, med noen kortere perioder hvor 

det vil kunne være behov for å trekke på innvilget kreditt. 

Etter kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser 

til forfall. For å sikre dette, er det nødvendig å sette opp et likviditetsbudsjett for 2014 som 
viser ventede inn- og utbetalinger gjennom året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett.  

Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 2014. Formålet med 

likviditetsstyringen er å sikre at kommunen har tilstrekkelige likvider til å oppfylle kravene i 

kommuneloven.  

Videre er formålet med likviditetsstyringen å minimere rentekostnader knyttet til bruk av 

trekkrettighet og likviditetslån. I tillegg søkes det å forvalte eventuell overskuddslikviditet slik at 
det oppnås en høyere avkastning på midlene samtidig som risikoen begrenses til et minimum.   

Årsaken til at det må lages et likviditetsbudsjett i tillegg til drifts- og investeringsbudsjettet er 

at det i enkelte tilfeller er forskjell mellom kostnader og utbetalinger, og inntekter og 

innbetalinger. På enkelte områder er det regelverk som bestemmer at utbetalinger skal skje på 

andre tidspunkt enn kostnadsføring. Dette gjelder for eksempel utbetaling av feriepenger. I 

tillegg er ikke alle kostnader betalbare, det vil si at det ikke alltid følger en utbetaling med 

kostnaden. Avskrivninger av anleggsmidler er et eksempel på dette. I motsatt retning vil det 

kunne være slik at pensjonspremien som betales til pensjonsleverandøren er høyere enn 

pensjonskostnaden som regnskapsføres det enkelte år. Dette vil svekke likviditeten. Videre vil 

det ofte foreligge tidsforskyvninger mellom inntekter og utbetalinger som gir et likviditetsbehov 

en kort periode.  

I 2012 hadde kommunen en trekkrettighet på 200 millioner kroner, som i 2013 ble redusert til 

150 millioner kroner.  Trekkrettigheten søkes videreført inn i 2014, men senkes da til 100 

millioner kroner.  Det er viktig å understeke at trekkrettigheten ikke er benyttet i 2013, men 
ligger som en sikkerhet for dekning av løpende driftsutgifter. 
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Investeringer 

Tiltak i investeringsplanen 2014 – 2017 

Innledning 
Investeringene deles inn i to kategorier: ikke-rentable og rentable investeringer.  

Investeringer innenfor vann, avløp og renseanlegg er rentable, idet de finansieres gjennom 

avgifter og gebyrer fra kommunens innbyggere. Tilsvarende gjelder andre tiltak som finansieres 
i sin helhet gjennom statstilskudd og husleie/salgsinntekter. 

Endring vedrørende merverdiavgiftskompensasjon investeringer  

I 2004 ble det innført en ordning med generell merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og 

fylkeskommuner. Ordningen ble finansiert gjennom reduksjon i rammetilskuddet. På den 

bakgrunn ble det fastslått at også merverdiavgiftskompensasjon investeringer skulle føres i 
driftsregnskapet.  

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2010 endring slik at merverdiavgiftskompensasjon 

knyttet til investeringer gradvis skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Dette har virkning 

fra og med 2010 hvor minimum 20 prosent av inntektene fra merverdikompensasjonen skal 

overføres fra drift til investeringsregnskapet. Dette har gradvis blitt opptrappet slik at fra og 

med budsjettåret 2014 er all kompensasjon vedrørende investeringer ført i 

investeringsregnskap/budsjett. 

Investeringsplanen med finansiering samt oversikt over allerede vedtatte investeringsprosjekter 
følger nedenfor. 

Sluttrapport 

Alle politisk vedtatte enkeltprosjekter/enkeltinvesteringer skal avsluttes med en sluttrapport 

som legges frem for politisk behandling. Sluttrapporten vil som minimum inneholde 

 beskrivelse av prosjektets mål og intensjoner 

 gjennomføringsprosessen 

 prosjektets resultat sett opp mot mål og intensjoner 

 regnskap sett opp mot budsjett og politiske bevilgninger.  

 

Rådmannen skal foreslå inndekning av eventuelt merforbruk (rådmannen kan benytte 

tertialrapport for inndekning). Eventuelt mindre forbruk kan ikke benyttes til andre prosjekter 

uten politisk tilslutning. 

Dersom det er behov for å avsette midler for garantioppfølging og mulig etterarbeid, skal dette 

fremgå av sluttrapporten. Rådmannen anbefaler at slike midler avsettes fra det enkelte prosjekt 

til en felles ”pott” som gis navnet ”garantioppfølging”, slik at kommunen slipper mange 

småposter i budsjettet. Sluttrapport skal skrives og sendes til politisk behandling senest 3 

måneder etter åpning eller når prosjektet er overlevert Ringerike kommune til drift og 
vedlikehold. 

Nærmere om nye/endrede tiltak 
Det er et klart skille mellom utgifter som føres i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. For 

at det skal være en investering forutsettes at tiltaket 

 har en økonomisk levetid på minimum 3 år 

 har en anskaffelseskostnad på minimum kroner 100 000,- (i løpet av prosjektperioden) 

 er en påkostning som øker anleggets bruksverdi 

 er en påkostning som fører anleggsmidlet til en annen stand eventuell bedre standard 

 er en påkostning som øker kapasiteten eller funksjonaliteten 

 er en påkostning som utvider eller endrer bruksområdet 

 
Det forutsettes at alle tiltakene oppført i investeringsplanen tilfredsstiller disse kravene. 
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Ikke-rentable investeringstiltak 

Felles - IKT-investeringer 

Det avsettes 6,6 millioner kroner årlig i perioden 2014-2017 til IKT-investeringer.  Avsetningen 

skal også dekke IKT-investeringer innen helse, nødvendig oppgradering av IKT-infrastruktur i 
skolen mv. Total kostnad for perioden er 26,4 millioner kroner.  

Skoler - PC i ungdomsskolen (elev-PC) 

Fra 2007 er det årlig avsatt 2,7 millioner kroner slik at alle elever fra 8. trinn får tilgang på PC 

og digital undervisning. Tiltaket er vesentlig for å nå målene i kunnskapsløftet og gi en 
kostnadseffektiv drift. Total kostnad for ny handlingsprogramperiode er 10,8 millioner kroner. 

IKT - Elektronisk meldingsutveksling 

Elektronisk samhandling innen helse-Norge, mellom kommunen, sykehus, fastlege, NAV mv. 

Meldingsutveksling fører til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre 

tilgjengelighet og effektivitet. Det ble avsatt 1 million kroner i 2013, og det avsettes 1 million 
kroner i 2014. 

IKT – Barnehage og skole 

Det foreslås avsatt 1 million kroner i 2014. 

Felles - Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem 

I forbindelse med anskaffelse/innføring av Visma i 2014, foreslås et investeringsbeløp på 3 
millioner kroner. 

Helse – Påkostning/utstyr 
Det avsettes 1 million kroner årlig i perioden 2014-2017, til sammen 4 millioner kroner.  

Teknisk – Maskinpark 

I økonomiplanen foreslås det avsatt 2 millioner kroner i 2014 og 3 millioner kroner årlig i 

perioden 2015-2017 til utskifting av biler og maskiner vedrørende teknisk tjeneste.  Området er 

utstyrt med mye gammelt utstyr og biler fra 1980-tallet som ikke har den innebygde sikkerhet 
som nyere utgaver har.  Total kostnad er 11 millioner kroner.  

Teknisk – Park og idrett 

Utskifting av kunstgressmatte i Idrettsparken. Garantitiden på 6 år utløper i 2014 og vinterdrift 

skader kunstgresset ekstra. På bakgrunn av påstander om at matta er dårlig, er det grunn til å 
tro at det vil være behov for fornyelse i 2014. Det foreslås avsatt 3,5 millioner kroner i 2014. 

Teknisk - Kommunale veier  

I økonomiplanen foreslås det avsatt 3 millioner kroner årlig i perioden 2014-2017 til kommunale 

veier, til sammen 12 millioner kroner.  

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette 

gjelder bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og 
trafikksikkerhetsaspekter.  

Midlene brukes til oppgradering av parseller på de 250 kilometer kommunale veier og gang/-

sykkelveier kommunen drifter. En stor andel av veinettet er bygget med enkle midler før 1970 

og fundamenteringen er mangelfull. Dette medfører stort behov for utskiftning av bærelag, 
fornying av stikkrenner og dekkereparasjoner. 

Driftsbudsjettet er også så lite at mangel på løpende vedlikehold forverrer tilstanden. Ut ifra en 

faglig synsvinkel burde beløpet ha vært mellom 5-10 millioner kroner årlig for å stanse forfallet 

i veikapitalen og bevege seg mot en forsvarlig standard. 

Teknisk - Gatelys 

Ringerike kommune eier og drifter ca. 5 200 lyspunkter langs veinettet. Størsteparten av 

oppgraderingsmidlene ble i flere år brukt til utskifting av PCB-holdig armatur. Dette medfører at 



Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2014-2017 – Budsjett 2014  

  

Side 46 
 

gamle installasjoner med trestolper og luftstrekk har blitt stående lenge uten vedlikehold, og 
det er fare for at tilsynsmyndigheten vil kreve frakopling fra strømnettet.  

Dette er også eneste finansieringskilde for nye lyspunkter som publikum sender ønsker/krav 

om. Det finnes en venteliste på gatelys, det dreier seg om 35-40 steder og de eldste ønskene er 

mer enn 10 år gamle. Det foreslås avsatt 1 million kroner årlig til tiltaket i perioden, til sammen 
4 millioner kroner.  

Teknisk – Byfornyelse/samfunn  

Midlene går til fellesprosjekter hvor andre aktører har tiltak og Ringerike kommune kan gå inn å 

bidra for å oppnå helhetlige løsninger. Disse midlene er svært viktige for utvikling av byrom og 

samferdsel i Hønefoss. Kommunen har i samarbeid med utbygger av fjernvarme oppnådd 

estetiske løft langs traseen med beskjedne midler, og det er helt avgjørende at man har 

finansiering når prosjekter kommer til utførelse. Tiltaket foreslås videreført med 1 million kroner 

årlig i perioden 2014-2017, til sammen 4 millioner kroner.   

Teknisk – Programvare (digitalisering) 
Det foreslås avsatt 0,3 millioner kroner i 2014 til å digitalisere papirbaserte arkiver. 

Teknisk – Oppgradering p-automater 

Det foreslås avsatt 0,7 millioner kroner i 2014. 

Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark 

Kommunen lånte om lag 4 millioner kroner av AKA for å ferdigstille utearealer på AKA Arena. 

Betalingsbetingelsene er NIBOR-rente + et påslag. Gjelden foreslås nedbetalt i sin helhet i 2014 
ved at det avsettes 3 millioner kroner i 2014. 

Teknisk og eiendom – IKT-investeringer 

Et nytt tiltak som skal dekke felleskostnader for teknisk drift. Det kan være registreringsutstyr 

(iPad mv) for å legge inn arbeidsordre, tilsynsaktiviteter mv. og datafangst og dokumentasjon 
av eiendomsmassen. Det foreslås avsatt 0,3 millioner kroner i 2014. 

Teknisk og eiendom – Prosjektering 

Til forprosjektering og prosjektering av bygg og anlegg foreslås det avsatt 0,35 millioner kroner 

i 2014 og deretter 0,3 millioner kroner årlig i perioden 2015-2017, til sammen 1,25 millioner 
kroner. 

Brann og redning – Oppstartpakke tungredningsutstyr 

De fleste av våre mannskaper har nå opplæring med hensyn til innsats/redning der «tunge» 

kjøretøyer er involvert. Vi har årlig flere ulykker med slike kjøretøyer og opplever at vi mangler 

utstyr ved slike innsatser. Tanken er å bygge opp en egen beredskapshenger, og som en start 

foreslås det avsatt 0,12 millioner kroner i 2014 og 2015.  

Brann og redning – Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 

Luftkompressoren som brukes til fylling av luftflasker for røykdykking begynner å bli dårlig og 

bør skiftes ut etter hvert. Kompressoren er helt nødvendig for at vi skal kunne ha en 

røykdykkertjeneste. Det foreslås avsatt 0,12 millioner kroner i 2014. 

Brann og redning – Kjøpe ut leaset skogbrannbil 

Siden våren 2012 har brannvesenet leaset en brukt skogbrannbil. Bilen kan kjøpes ut for 

«nypris» fratrukket innbetalt leasingsum. Bilen er foreslått kjøpt ut i 2014. Det foreslås avsatt 
0,62 millioner kroner i 2014. 

Brann og redning – Ny mannskapsbil 

For å opprettholde god materiellstandard foreslås det utskifting av gammel mannskapsbil i 

2016. Kostnaden er anslått til 3,8 millioner kroner. 

Brann og redning – Røykdykkerbil 
Det foreslås avsatt 0,8 millioner kroner i 2015. 
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Brann og redning – Liten båt/oppgradering av vannredningsutstyr 

Investeringstiltaket tas inn i 2015 med forslag om 0,19 millioner kroner for styrket beredskap. 

Eiendom - Ny skole Hønefoss syd/infrastruktur/prosjektering 

I forbindelse med utredning av tomt og prosjektering og opparbeidelse av infrastruktur til ny 

skole Hønefoss syd foreslås det avsatt 40 millioner kroner i 2014. Det foreslås avsatt 130 
millioner kroner til bygging i hvert av årene 2016 og 2017. 

Eiendom - Utskifting av heiser 

Ringerike kommune har i dag 22 heiser på skoler og institusjoner med mer. Rådmannen har 

oversikt over alder og avvik på alle heisene etter besøk fra Norsk Heiskontroll. Rådmannen 
foreslår at det avsettes midler for utskifting av én heis i 2016. 

Eiendom - Energimerking 

Det er et krav om at alle kommunale bygg skal energimerkes. Det foreligger kostnadsoverslag 

fra vår samarbeidspartner. Det ble avsatt 0,5 millioner kroner i 2013, og det samme beløpet 
foreslås avsatt i 2014. 

Eiendom - Sentral driftsstyring 

Det foreslås å sette av 1 million kroner hvert år i perioden 2014-2017, til sammen 4 millioner 

kroner. Avsetning til sentral driftsstyring vil være lønnsomt i forhold til drift av bygninger både 
med hensyn til energikostnader og bemanning. 

Eiendom - Rehabilitering Sokna skole 

Den eldste delen av skolen trenger sterkt til rehabilitering. Forskrift om miljørettet helsevern 

brytes. Rehabiliteringen blir neppe ferdig i 2014. Det foreslås avsatt 19 millioner kroner i 2014 

og 10 millioner kroner i 2015. 

Eiendom - Rehabilitering Hov ungdomsskole 

Skolen er bygd på 70-tallet som landskapsskole og har et svært dårlig ventilasjonsanlegg. Den 

trenger omfattende rehabilitering for blant annet å oppfylle krav om miljørettet helsevern. 

Økningen i elevgrunnlaget på Ullerål skole vil også medføre behov på Hov. Det foreslås avsatt 
30 millioner kroner i 2015. 

Eiendom - Ny sentrumsbarnehage 

Det er behov for ny barnehage, primært i sentrum. Det foreslås avsatt 1 million kroner i 2014 
og 40 millioner kroner i 2015. 

Eiendom - Nytt sykehjem 

Det utredes tomt til nytt sykehjem, og det foreslås avsetning til bygging i 

handlingsprogramperioden. Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2015, 150 millioner kroner i 
2016 og 145 millioner kroner i 2017. 

Eiendom - Rehabilitering Schjongshallen 

Hallen har bygningsmessige skader både i spilleflaten, tekniske anlegg og 

bygningskonstruksjonen. Dette er en bygning med tøft innemiljø og over en periode er det 

nødvendig med rehabilitering. Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2014 og 3 millioner kroner 
i 2015. Totalt betyr dette en økning fra fjorårets handlingsprogram på 3 millioner kroner. 

Eiendom - Ny lift 

Nåværende lift begynner å bli slitt. Opprinnelig ble det foreslått avsatt 0,5 millioner kroner i 
2014. Investeringen er forskjøvet med ett år, slik at nå foreslås beløpet avsatt i 2015 i stedet. 

Eiendom - Biler/transportutstyr 

Eiendomsforvaltningen har 17 egne biler og flere av disse vil etterhvert trenge utskifting. Det 
foreslås avsatt 0,5 millioner kroner i 2015. 
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Eiendom - Utstyr renhold og vaktmester 

Grunnet behov for større utstyr som for eksempel bonemaskiner mv. foreslås det avsatt 0,3 
millioner kroner årlig i perioden, til sammen 1,2 millioner kroner.  

Eiendom – Helse- og omsorgsbygg 

Tiltaket er nytt da det er et økende behov for oppgradering av omsorgsbygg på grunn av krav 

til luftutskiftingssystem, kjøkkenutstyr, ventilasjonsanlegg, ringeanlegg pasient og senger mv. 

Det foreslås avsatt 1,5 millioner kroner årlig i perioden 2014-2017, til sammen 6 millioner 

kroner. 

Eiendom – Kommunale boliger 

Unormal slitasje skal dekkes av kommunen. Diverse tiltak som skal dekkes av dette prosjektet 

er prestebolig, oppgradering av elektriske anlegg, Ve terrasse som henger sammen 

arealprosjekt og boligsosial handlingsplan. Det foreslås derfor avsatt 3 millioner kroner i 2014 
som etterfølges av 1 million kroner årlig i resten av perioden, til sammen 6 millioner kroner. 

Eiendom – Enøk 

Det foreslås en styrking av Enøk-arbeidet som skal medføre redusert energiforbruk. Det foreslås 
en årlig avsetning til Enøk-tiltak på 2 millioner kroner i perioden, til sammen 8 millioner kroner. 

Eiendom – Uforutsette hendelser – inneklima 
Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2014. 

Eiendom – Varme Haugsbygd/Vang skoler 

Tiltaket er en del av satsingen på energi og klima. Konvertering til vannbåren oppvarming er 
aktuelt. Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2015. 

Eiendom – Hønefoss skole – installere ventilasjon 

Tiltaket er avhengig av ny skole Hønefoss syd. Det foreslås å synliggjøre 10 millioner kroner i 
2015. 

Eiendom – Nes skole – ny barneskolefløy 

Det foreslås å synliggjøre 12 millioner kroner i 2017. 

Eiendom - Ullerål skole – renovere spesialromsfløy 
Det foreslås en synliggjøring av 30 millioner kroner i 2017. 

Eiendom - Oppgradering skolebygg 

Det er betydelig behov for tiltak i skolene. Det foreslås avsatt 6,5 millioner kroner årlig i periode 
2014-2017, til sammen 26 millioner kroner.  

Eiendom - Oppgradering barnehager  

Det er et betydelig behov for tiltak i barnehagene. Det foreslås avsatt 0,5 millioner kroner årlig i 
perioden 2014-2017, til sammen 2 millioner kroner.   

Eiendom –  Prosjekt «Skofritt innemiljø» 

Tiltaket er en investering for å skape et skofritt innemiljø som vil innebære mindre behov for 

renhold. Det foreslås avsatt 3,5 millioner kroner i 2015. 

Eiendom – Riddergården 
Foreløpig foreslås det avsatt 3 millioner kroner i 2015 for å utvikle området. 

Eiendom – Norderhovhjemmet 

Arealprosjektet vil komme med investeringsbehov. Prosjektet er tatt med i planen for 
synliggjøring. 
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Eiendom – Samlokalisering teknisk 

Mesteparten av bevilgningen til samlokalisering er ikke brukt, og restbevilgning på 14 millioner 
kroner er overført til 2014. 

Kirker - Gjenoppbygging Hønefoss kirke (kommunal andel) 

Kommunestyret vedtok i sak 86/11, 30. juni 2011, at ny Hønefoss kirke etter brannen i 2010 

skal bygges på branntomten. Vedlagt samme sak forelå en oversikt over antatte kostnader for 

gjenoppbyggingen hvor en gjenoppbygging på branntomta var beregnet til i underkant av 50 

millioner kroner.  Fratrukket forsikringsbeløp (25,9 millioner kroner) og planlagt innsamling (4 

millioner kroner), er kommunens andel 20 millioner kroner.  I og med at antatt byggetid er 18 

måneder og utbetaling fra forsikringsselskap foreligger, så foreslår rådmannen at kommunens 

andel budsjetteres med 20 millioner kroner i 2015. 

Kirker – Oppgradering 

Det avsettes 1,5 million kroner årlig i perioden 2014-2017 til oppgradering av kirkebygg, til 
sammen 6 millioner kroner.  

Kirker - Oppgradere varmekilde 

Investeringstiltaket er innmeldt av Ringerike kirkelige fellesråd som viser til brannen i Hønefoss 

kirke som skyldtes feil i elektrisk anlegg. Det anbefales å skifte ut oppvarmingskilde. Ringerike 

ønsker å være en grønn kommune, og Fellesrådet ønsker at man skifter ut elektrisk varme med 

miljøvennlig vannbåren varme. Det foreslås å gjøre dette i Norderhov, Haug, Lunder, Ask, Nes 

og Viker kirker. Tiltaket startet i 2013 og det foreslås å avsette 2,8 millioner kroner i 2014 og 
2,3 millioner kroner i 2015, til sammen 5,1 millioner kroner. 

Kirker - Sprinkling 

Investeringstiltak innmeldt av Ringerike kirkelige fellesråd. Det henvises til at kirkebranner på 

Karmøy og i Porsgrunn viser at det ikke er enkelt å redde gamle kirkebygg fra totalskade. 

Sprinkelanlegg ser ut til å være til stor hjelp med å slokke/redusere brannens omfang. Det 

foreslås å installere sprinklinganlegg i Tyristrand, Nes og Hval kirker i 2014 til en kostnad på 1,4 

millioner kroner. Det foreslås ytterligere avsetninger på 0,7 millioner kroner i 2015 og 0,45 
millioner kroner i 2016, til sammen 2,55 millioner kroner i perioden.  

 

Rentable investeringstiltak 

Utskifting vannledninger 

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil 

si en levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett 

ligger Ringerike kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som 

Hønefoss fjernvarme AS initierer gjennom sin utbygging. Som følge av behovet for større 

investeringer i vannrensing på Ringerike vannverk kan ikke innsatsen økes til et ønsket nivå 

foreløpig. Det foreslås en økning for å møte økte kostnader i markedet i perioden både for 

vann- og avløpsledninger. Det foreslås fortsatt 3 millioner kroner i 2014 og så en økning til 4 
millioner kroner fra 2015 til og med 2017, til sammen 15 millioner kroner.  

Utskifting avløpsledninger 

Det foreslås avsatt 3,5 millioner kroner i 2014 og 2015 som økes til 4 millioner kroner i 2016 og 
2017, til sammen 15 millioner kroner.  

Fellesprosjekter VA Hønefoss 

Fellesprosjektene har hatt lavere fremdrift slik at kommunens VA-utskiftninger i forbindelse 

med fellesprosjektene til Hønefoss Fjernvarme også har vært lavere enn vedtatt bevilgning. 

Ubrukt bevilgning på 11,746 millioner kroner overføres til 2014. I tillegg foreslås det avsatt 2 
millioner i 2015 som tidligere. 
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Vannrensing og utvide høydebasseng Kihlemoen 

Grunnvannet som forsyner over 20 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder 

oppløst mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper problemer i 

distribusjonssystemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og flere tiltak er 
utført, men utviklingen fortsetter i negativ retning.  

Teknisk tjeneste arbeider med løsninger som innebærer fullrensing av vannet. Kapasitetsmessig 

er det ønskelig ikke å bygge for maksimaluttak, men heller utvide bassengkapasitet som buffer 

i forhold til varierende uttaksmengder. I tillegg til overføring av ubrukt bevilgning til 2014 

foreslås det avsatt 20 millioner kroner i 2014, 50 millioner kroner i 2015 og 5 millioner kroner i 
2016 for utbygging, til sammen 80 millioner kroner inklusive ubrukt bevilgning.  

Hovedplan vann 

Hovedplan for vannforsyning med handlingsplan ble behandlet politisk i 2005. Handlingsplanen 

inneholder prioriteringer av tiltak innenfor økonomiplanens tidshorisont. Hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning vedtok i sak 103/11, 5. september 2011, oppstart av rullering 

Hovedplan vann. Kommunen er litt på etterskudd med tiltak i hovedplanen. Det foreslås avsatt 

8,5 millioner kroner årlig i 2014-2017, til sammen 34 millioner kroner. I tillegg kommer ubrukt 
bevilgning fra 2013 på 5 millioner kroner som overføres til 2014. 

Hovedplan avløp  

Ny Hovedplan avløp ble politisk vedtatt i 2010. Det foreslås satt av 10 millioner kroner årlig i 

perioden 2014-2017, til sammen 40 millioner kroner. Det er etterslep i forhold til hovedplan 
avløp, og foreløpig ubrukt bevilgning fra 2013 på 7 millioner kroner overføres til 2014. 

Sanering Hen VA 
Prosjekteringen blir gjennomført med omdisponerte midler i 2013 og 2014. Det foreslås å 

avsette 12 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til utbygging, til sammen 22 
millioner kroner. 

Sanering Nes og renseanlegg 
Jordbasert renseanlegg er fullstendig mettet og dekker bare deler av Nes. Det er fornuftig å se 

sanering og vanndistribusjon under ett. Det foreslås å avsette 2 millioner kroner i 2014, 7 

millioner kroner i 2015 og 3 millioner kroner i 2016, til sammen 12 millioner kroner til tiltakene 
på Nes. 

KUR-anlegg 
Det foreslås å avsette 2 millioner kroner i 2014 til prosjektering av nye løsninger. KUR-anlegget 

klarer ikke å holde unna, og det må utredes ulike alternativer. Filtermassen må skiftes ut i 
2015, og en anleggskostnad på 15 millioner kroner er derfor synliggjort i 2015. 

Spredte avløp – Nedre Klekken 
Behovet for budsjettmidler på 3 millioner kroner i 2015 kommer som følge av en tidligere avtale 

om Kjellstadfeltet. 

Biler VA - fornying 
Bilene er utslitt og består delvis av leasede og delvis av eide biler. Det foreslås å avsette 1 
million kroner i 2014 til fornying av bilparken. 

Overbygg rørlager 
Det foreslås å sette av 0,5 millioner kroner i 2014 for å skjerme rør og vannverksdeler. 

Prosjektering VA 
Det foreslås å legge en egen pott til prosjektering av rentable prosjekter som ikke blir noe av. 

Prosjekteringsutgifter dekkes av utbyggingsprosjektet dersom det kommer til utførelse. 

Forslaget er å avsette 0,3 millioner kroner årlig i handlingsprogramperioden, til sammen 1,2 

millioner kroner. 
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Investeringstiltak – ikke rentable tiltak 2014-2017  
 

 

Forklaring fargekoder i tabellene: 

  

Investeringstiltak 2014 2015 2016 2017 SUM

Felles - IKT-investeringer 6 600     6 600     6 600     6 600     26 400   

Skoler - PC i ungdomsskolen (elevpc) 2 700     2 700     2 700     2 700     10 800   

IT - Elektronisk meldingsutveksling 1 000     1 000     

IT - Barnehage og -skole 1 000     1 000     

Økonomi - Nytt øk-/lønns- og personalsystem 3 000     3 000     

Helse - Påkostning/utstyr 1 000     1 000     1 000     1 000     4 000     

Teknisk - Maskinpark 2 000     3 000     3 000     3 000     11 000   

Teknisk - Park og idrett 3 500     3 500     

Teknisk - Kommunale veier 3 000     3 000     3 000     3 000     12 000   

Teknisk - Gatelys 1 000     1 000     1 000     1 000     4 000     

Teknisk - Byfornyelse/samfunn 1 000     1 000     1 000     1 000     4 000     

Teknisk - programvare (digitalisering) 300       300       

Teknisk - Oppgradering p-automater 700       700       

Nedbetaling gjeld Hønefoss Idrettspark 3 000     3 000     

Teknisk og eiendom - IT-investeringer 300       300       

Teknisk og eiendom - prosjektering 350       300       300       300       1 250     

BRR - Oppstartpakke tungredningsutstyr 120       120       240       

BRR - Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 120       120       

BRR - Kjøpe ut leaset skogbrannbil 620       620       

BRR - Ny mannskapsbil 3 800     3 800     

BRR - Røykdykkerbil 800       800       

BRR - Liten båt/oppgradering av vannredningsutstyr 190       190       

Eiendom - Ny skole Hønefoss syd/infrastruktur/prosjektering 40 000   130 000 130 000 300 000 

Eiendom - Utskifting av heiser 2 000     2 000     

Eiendom - Energimerking 500       500       

Eiendom - Sentral driftsstyring 1 000     1 000     1 000     1 000     4 000     

Eiendom - Rehabilitering Sokna skole 19 000   10 000   29 000   

Eiendom - Rehabilitering Hov ungdomsskole 30 000   30 000   

Eiendom - Ny sentrumsbarnehage 1 000     40 000   41 000   

Eiendom - Nytt sykehjem 5 000     150 000 145 000 300 000 

Eiendom - Rehabilitering Schjongshallen 5 000     3 000     8 000     

Eiendom - Ny lift 500       500       

Eiendom - Biler/transportutstyr 500       500       

Eiendom - Utstyr renhold og vaktmester 300       300       300       300       1 200     

Eiendom - Helse- og omsorgsbygg 1 500     1 500     1 500     1 500     6 000     

Eiendom - Kommunale boliger 3 000     1 000     1 000     1 000     6 000     

Eiendom - Enøk 2 000     2 000     2 000     2 000     8 000     

Eiendom - Uforutsette hendelser - inneklima 5 000     5 000     

Eiendom - Varme Haugsbygd/Vang skoler 5 000     5 000     

Eiendom - Hønefoss skole - installere ventilasjon 10 000   10 000   

Eiendom - Nes skole - ny barneskolefløy 12 000   12 000   

Eiendom - Ullerål skole - renovere spesialromsfløy 30 000   30 000   

Eiendom - Oppgradering skolebygg 6 500     6 500     6 500     6 500     26 000   

Eiendom - Oppgradering barnehager 500       500       500       500       2 000     

Eiendom - Inneskoprosjekt 3 500     3 500     

Eiendom - Riddergården 3 000     3 000     

Eiendom - Norderhovhjemmet -           

Eiendom - Samlokalisering teknisk 14 000   14 000   

Kirker - Gjenoppbygging Hønefoss kirke (kommunal andel) 20 000   20 000   

Kirker - Oppgradering 1 500     1 500     1 500     1 500     6 000     

Kirker - Oppgradere varmekilde 2 800     2 300     5 100     

Kirker - Sprinkling 1 400     700       450       2 550     

136 310 167 510 319 150 349 900 972 870 
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Investeringer – Rentable 2014-2017  
 

 

 

Total budsjettoversikt – finansiering investeringsplan 2014-2017  
 

 

 
 

Investeringstiltak 2014 2015 2016 2017 SUM

Rentabel: Utskifting avløpsledninger 3 500     3 500     4 000     4 000     15 000   

Rentabel: Fellesprosjekter VA Hønefoss 11 746   2 000     13 746   

Rentabel: Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen 20 000   50 000   5 000     75 000   

Rentabel: Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen 5 000     5 000     

Rentabel: Hovedplan vann 8 500     8 500     8 500     8 500     34 000   

Rentabel: Hovedplan vann 5 000     5 000     

Rentabel: Hovedplan avløp 10 000   10 000   10 000   10 000   40 000   

Rentabel: Hovedplan avløp 7 000     7 000     

Rentabel: Utskifting vannledninger 3 000     4 000     4 000     4 000     15 000   

Rentabel: Nytt SD-system vann 3 000     3 000     

Rentabel: Nytt SD-system avløp 5 000     5 000     

Rentabel: Sanering Hen VA 12 000   10 000   22 000   

Rentabel: Sanering Nes + renseanlegg 2 000     7 000     3 000     12 000   

Rentabel: KUR prosjektering av nye løsninger 2 000     2 000     

Rentabel: KUR - oppstart anlegg 15 000   15 000   

Rentabel: Spredte avløp - Nedre Klekken 3 000     3 000     

Rentabel: Biler VA - fornying 1 000     1 000     

Rentabel: Overbygg rørlager 500       500       

Rentabel: Prosjektering VA 300       300       300       300       1 200     

Rentabel: Prosjektering utvidelse av Monserud renseanlegg 1 500     1 500     

Rentabel: Utbygging av Brutorget kommunal andel VA 2 000     2 000     

Rentabel: Utbygging av Øyaområdet kommunal andel VA 4 000     4 000     

Rentabel: Monserud sentrifuge 2 500     2 500     

Rentabel: Vannverk Nes i Ådal 3 000     3 000     

96 546   119 300 44 800   26 800   287 446 

Note  2014 2015 2016 2017 Sum 14-17

Brutto investeringsutgifter 232 856   286 810   363 950   376 700   1 260 316   

1) Egenkapitaltilskudd KLP 3 800      3 800      3 800      3 800      15 200       

2) Utlån startlån (boligformål) 35 000    35 000    35 000    35 000    140 000      

Startlån - avdrag 5 784      6 834      7 709      8 484      28 811       

4) Renter fond 500         500         500         500         2 000         

Eksterne lån- ekstraordinære avdrag -               

Avsetninger til fond -                   

Finansieringsbehov 277 940   332 944   410 959   424 484   1 446 327   

Nye lånevedtak investeringsformål -146 156  -251 205  -302 226  -309 121  -1 008 708  

Bruk allerede opptatte lån tidligere år -59 746   -4 000     -63 746      

1) Bruk av ubundet inv fond -3 800     -3 800     -3 800     -3 800     -15 200      

2) Bruk av startlån (boligformål) -35 000   -35 000   -35 000   -35 000   -140 000    

Spillemidler -               

Refusjon fra andre -               

3) Momskompensasjon investeringer -26 662   -33 502   -63 830   -69 980   -193 974    *)

4) Overføringer fra driftsregnskapet -500        -500        -500        -500        -2 000        **)

5) Salg av eiendom, aksjer og andeler mm -2 000     -2 000        

Startlån - mottatte avdrag -4 076     -4 937     -5 603     -6 083     -20 699      

Finansiering -277 940 -332 944 -410 959 -424 484 -1 446 327 
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Oversikt over allerede vedtatte investeringsprosjekter pr august 2013 
I tillegg til investeringsplan 2014-2017 ovenfor inneholder oversikten nedenfor alle vedtatte 

investeringstiltak med budsjett i 2013. Oversikten inkluderer også overførte/ubrukte midler fra 
tidligere år. 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013 
0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING              24 252  

0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)         5 270 419  

0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER            389 976  

0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL              98 624  

0095 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION         2 363 116  

0131 ENØK                                 1 000 000  

0138 HØNEFOSS BARNEHAGE            577 083  

0141 KIRKEBYGG                                 778 093  

0146 HERADSBYGDA IDRETTSANLEGG              3 782 500  

0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR         2 600 000  

0155 SANERING FLATTUM - HOV                 4 383 882  

0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN                  750 000  

0157 FDV PROGRAMVARE ET-TT                       40 000  

0167 STORLØKKA NYE HOVEDV LED            285 867  

0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD              577 942  

0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER         5 077 677  

0181 VALHALLV OMLEGG AVL LED              20 000  

0184 KROKENV VANN/OVERVANN LEDN                6 054  

0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER            441 665  

0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ         1 569 950  

0190 UTBEDRING AKUTTILTAK KOMMUNIKASJ                3 484  

0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK            572 244  

0197 SAMLOKALISERING TEKNISK       17 511 359  

0198 MUSLIMSK GRAVFELT            150 000  

0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS         4 450 000  

0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321)         5 299 042  

0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364)         2 401 988  

0203 KROKENV ETAPPE 2 V/A LEDN            207 017  

0210 URNELUND HØNEFOSS KIRKEGÅRD              34 250  

0215 FLERBRUKSHALL         5 506 962  

0216 UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE       15 108 790  

0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN            646 957  

0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG         1 249 289  

0219 FORTAU DRONNINGENSGATE            500 000  

0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING         2 250 000  

0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA         2 478 903  

0222 UTSKIFTING HEISER         1 383 053  

0223 GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE              89 531  

0224 NYTT SD-SYSTEM VANN (0321)         4 251 668  

0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE         2 666 298  

0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING         1 650 000  

0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER            185 000  

0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE         3 500 000  

Note

1) Egenkapitalinnskudd KLP kan ikke lånefinansieres. Finansiering må derfor bli bruk av fondsmidler ev (salgs-)inntekter.

2) Startlån økt med 5 mill kr til 17 mill kr årlig fra og med 2008. Godkjent av fylkesmannen. KS vedtok 17.12.2009,

sak 141/09, å øke ytterligere til 25 mill kr årlig. Vedtak i 2011 på å øke til 35 mill. 

3) Momskompensasjon på investeringer skal gradvis regnskapsføres i investeringsregnskapet fra 2010 ifølge forskrift. I 

2010 ble 20% av mva kompensasjonen ført i investeringsregnskapet. Fra 2014 vil 100% av mva 

kompensasjon føres i investeringsregnskapet.

4) Renter på blant annet næringsfond, må i henhold til regnskapsforskrift, overføres fra drift til investering.

5) Anbefaler ikke å budsjettere med finansiering via salgsinntekter før disse er reelle og vedtatt satt av på ubundet

investeringsfond. Finansieringsform blir da bruk av ubundet investeringsfond, ikke salgsinntekter.
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PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT BUDSJETT 2013 
0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364)         6 102 222  

0231 BALLBINGE NES            150 000  

0232 BALLBINGE VANG           -268 666  

0233 ØVRE HØNENGATA VA-LEDNINGER               21 499  

0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER            203 667  

0235 RANDSONETILTAK AVLØP            130 000  

0236 MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE            800 000  

0238 EIENDOM - ENERGIMERKING            500 000  

0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING         1 000 000  

0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN         1 000 000  

0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING         2 800 000  

0309 SALG AV GRUNN             -72 551  

0321 HOVEDPLAN VANN         8 961 245  

0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR              95 157  

0345 SANERING NYMOEN - HEN         1 500 000  

0346 FORDRØYNINGSBASSENG SLAM         2 000 000  

0347 UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG            500 000  

0351 RENSEANLEGG NES I ÅDAL            700 000  

0352 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING            300 000  

0364 HOVEDPLAN AVLØP       12 365 413  

0375 VANNVERK NES I ÅDAL         1 852 603  

0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER         4 827 649  

0399 BASSENG SOKNA BASSENG 2              30 425  

0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING         2 555 741  

0404 GATELYS - OPPGRADERING            627 678  

0405 KRAGSTADMARKA         2 226 330  

0406 VEILØSNINGER SENTRUM            448 785  

0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR            806 948  

0436 FOTBALLBANE HAUG         1 037 765  

0438 OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN            769 517  

0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING              24 283  

0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA              74 814  

0482 RENSEANLEGG MONSERUD            593 035  

0483 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL            331 331  

0501 MASKINPARK         2 133 650  

0507 BRR - STIGEBIL NY         7 400 000  

0700 DATAUTSTYR         6 536 914  

0715 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL            278 750  

0717 DIGITAL PLANDIALOG                9 000  

0718 HELSE - AUSTJORD BEREDSKAP            500 000  

0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER            164 513  

0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR            941 044  

0721 PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN            400 000  

0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN         2 655 852  

0756 IKT - NETTBRETT POLITIKERE            170 515  

0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE         3 500 000  

0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING         1 000 000  

0790 STØTTE - NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM         1 000 000  

0793 ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING            819 250  

0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE            295 713  

0799 TEKNISK PROGRAMVARE             159 825  

 

Tall oppgitt i hele kroner. 
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Tilskudd til lag og foreninger 

 

Folkevalgte styringsorganer 

010402 Idrettsstipend   25 000  

Støtteenheter og administrasjon  
211002 Støtte til politiske partier   75 000  

211506 TV-aksjonen 100 000  

Oppvekst og kultur  
320107 Den kulturelle skolesekken 162 000 Fylkesarrangementer 

320108 Prosjekt fargerikt fellesskap 10 000 Lokale arrangementer 

350101 Museer 500 000 Hringariki 

350102 Kulturaktiviteter 238 250  

350103 Midtfylke teaterverksted 120 000  

350103 Ringerike kultursenter 970 000  

350104 1. og 17. mai tilskudd og gjennomføring 100 000  

350201 Tilskudd idrettsformål 650 000 Halleie 

350201 Diverse idrettsformål 131 000  

350201 Skiforeningen 350 000  

350201 Skiløyper 100 000  

350301 Kulturmidler HOK 240 000 Lag og foreninger 

350401 Tilskudd til registrerte trossamfunn 610 000  

Helse og omsorg  
400002 Adaptor 995 000  

400002 BlåKors 330 000  

400002 BlåKors boliger 300 000  

400002 BlåKorsbosenter 70 000  

400002 Fontenehuset 1 000 000  

400002 Fritidsklubben Nes i Ådal 50 000  

400002 Fritidsklubben Sokna 50 000  

400002 Fritidsklubben Tyristrand 50 000  

400002 Frivillighetssentralen 768 000 Inkl. kjøregodtgjørelse  

400002 Incest-senteret Buskerud 76 000  

400002 Kirkens SOS 30 000  

400002 Menova 1 173 000  

400002 Mental helse 22 000  

400002 Positiv Oppvekst 550 000  

400002 Røde Kors 340 000  

400002 Sorg og Omsorg 10 000  

400002 Voldtektsmottaket Drammen 341 000 Inkl. utgiftsdekning  

400002 Funksjonshemmedes dag 20 000  

Tekniske områder  
550213 Røssholmstranda 25 000  

550213 Ryddeaksjonen 250 000  

Avsetninger, overføringer  
721001 Kirkelig fellesråd 14 500 000  

721006 Ringerike Etablerersenter 250 000  
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Hovedoversikt drift 

Bruttotall på rammeområder 

Alle tall er i 1000 kr 

 

 

 

 

Folkevalgte Styringsorganer (0) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brukerbetalinger  -231 0 0

Andre salgs- og leieinntekter  -24 -160 -160

Overføringer med krav til motytelse  -46 -5 -5

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -302 -165 -165

Lønnsutgifter  3 102 3 177 3 219

Sosiale utgifter  729 641 651

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  832 932 950

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  1 705 1 710 1 710

Overføringer  99 183 237

Fordelte utgifter  -165 -88 -88

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  6 301 6 556 6 679

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  5 999 6 391 6 514

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -9 -10 -10

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -9 -10 -10

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -9 -10 -10

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  5 990 6 381 6 504

Bruk av bundne fond  -313 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -313 0 0

Avsetninger til bundne fond  420 55 55

SUM AVSETNINGER (K)  420 55 55

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  6 098 6 436 6 559

Rådmann og strategiske tiltak (1) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Overføringer med krav til motytelse  -2 883 -1 126 -1 171

Rammetilskudd  -40 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -2 923 -1 126 -1 171

Lønnsutgifter  11 285 9 464 12 058

Sosiale utgifter  3 751 3 184 3 027

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  2 708 1 808 1 721

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  50 0 0

Overføringer  416 1 283 1 394

Fordelte utgifter  0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  18 211 15 739 18 200

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  15 288 14 612 17 029

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  11 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  11 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  11 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  15 298 14 612 17 029

Bruk av bundne fond  -665 -100 -100

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -665 -100 -100

Avsetninger til bundne fond  155 0 0

SUM AVSETNINGER (K)  155 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  14 788 14 512 16 929
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Støtteenheter-administrative (2) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brukerbetalinger  0 0 0

Andre salgs- og leieinntekter  -1631 -2 110 -1 560

Overføringer med krav til motytelse  -6 026 -1 400 -2 040

Rammetilskudd  0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -7 657 -3 510 -3 600

Lønnsutgifter  37 744 36 603 38 815

Sosiale utgifter  13 277 10 038 10 583

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  21 696 23 673 21 712

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  660 1 705 1 775

Overføringer  3 429 3 936 3 810

Fordelte utgifter  -1 175 -1 070 -1 000

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  75 630 74 884 75 696

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  67 974 71 374 72 096

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -735 -1 000 -600

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -735 -1 000 -600

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  8 6 6

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  8 6 6

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -727 -994 -594

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  67 247 70 380 71 501

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  67 247 70 380 71 501

Oppvekst og kultur (3) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brukerbetalinger  -33 601 -34 321 -34 027

Andre salgs- og leieinntekter  -2 937 -4 211 -4 193

Overføringer med krav til motytelse  -46 826 -42 870 -49 811

Rammetilskudd  -300 0 0

Andre statlige overføringer  -1 541 -50 -50

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -85 205 -81 451 -88 081

Lønnsutgifter  284 967 293 574 304 657

Sosiale utgifter  82 630 77 070 82 970

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  37 551 34 577 26 115

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  111 621 109 065 115 265

Overføringer  13 805 14 388 13 333

Fordelte utgifter  -6 145 -1080 -5 243

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  524 428 527 594 537 097

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  439 223 446 143 449 016

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  9 0 0

Avdrag på lån  0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  9 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  9 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  439 232 446 143 449 016

Bruk av bundne fond  -473 -162 -162

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -473 -162 -162

Avsetninger til bundne fond  1075 10 10

SUM AVSETNINGER (K)  1075 10 10

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  439 833 445 991 448 864
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Helse og omsorg (4) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brukerbetalinger  -29 795 -26 461 -28 491

Andre salgs- og leieinntekter  -14 418 -16 390 -14 016

Overføringer med krav til motytelse  -108 466 -95 825 -104 676

Rammetilskudd  -1 335 0 0

Andre statlige overføringer  -23 333 -22 139 -22 289

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -177 347 -160 815 -169 472

Lønnsutgifter  495 893 497 411 522 300

Sosiale utgifter  142 876 115 342 121 044

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  52 824 53 729 46 145

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  49 014 50 418 50 892

Overføringer  101 456 95 825 101 727

Fordelte utgifter  -5 393 -11 105 -7 965

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  836 670 801 620 834 145

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  659 323 640 804 664 673

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -15 0 0

Mottatte avdrag på utlån  -149 -100 -100

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -164 -100 -100

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  8 0 0

Utlån  479 450 450

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  486 450 450

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  323 350 350

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  659 645 641 154 665 023

Bruk av bundne fond  -6 263 0 -548

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -6 263 0 -548

Avsetninger til bundne fond  6 103 0 0

SUM AVSETNINGER (K)  6 103 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  659 485 641 154 664 475

Tekniske områder (5) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brukerbetalinger  -11 0 0

Andre salgs- og leieinntekter  -118 567 -126 215 -133 595

Overføringer med krav til motytelse  -13 576 -11 424 -10 722

Rammetilskudd  0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -132 154 -137 639 -144 316

Lønnsutgifter  102 628 109 931 114 040

Sosiale utgifter  35 098 27 115 29 436

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  119 787 129 088 148 594

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  4 713 4 371 4 406

Overføringer  22 015 26 024 31 533

Fordelte utgifter  -12 128 -13 345 -15 746

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  272 113 283 183 312 262

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  139 958 145 544 167 946

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  21 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  21 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  21 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  139 979 145 544 167 946

Bruk av bundne fond  -612 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -612 0 0

Avsetninger til bundne fond  2 028 1 568 1 172

SUM AVSETNINGER (K)  2 028 1 568 1 172

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  141 394 147 112 169 118
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Avsetninger, overføringer (7) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Andre salgs- og leieinntekter  -464 -14 -14

Overføringer med krav til motytelse  -1 652 -1 -40

Andre statlige overføringer  0 0

Andre direkte og indirekte skatter  -314 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -2 431 -15 -54

Lønnsutgifter  -9 516 428 474

Sosiale utgifter  -75 117 109 116

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  3 180 429 429

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  52 50 50

Overføringer  18 925 54 394 60 041

Avskrivninger  50 127 40 000 50 000

Fordelte utgifter  120 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  -12 229 95 410 111 110

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -14 660 95 395 111 056

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -135 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -135 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  92 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  92 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -43 0 0

Motpost avskrivninger  -50 127 -40 000 -50 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -64 829 55 395 61 056

Bruk av bundne fond  -3 938 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -3 938 0 0

Avsetninger til bundne fond  4 483 0 0

SUM AVSETNINGER (K)  4 483 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -64 284 55 395 61 056

Skatt og rammetilskudd (8) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Andre salgs- og leieinntekter  0 -2 000 -2 000

Overføringer med krav til motytelse  -47 172 -59 354 -45 911

Rammetilskudd  -657 862 -687 000 -720 000

Andre statlige overføringer  -27 318 -27 597 -22 780

Andre overføringer  -1 634 0 0

Skatt på inntekt og formue  -597 623 -646 014 -660 000

Eiendomsskatt  -54 788 -54 485 -54 485

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -1 386 397 -1 476 450 -1 505 176

Lønnsutgifter  0 6 6

Sosiale utgifter  0 1 1

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  16 200 200

Overføringer  18 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  34 207 207

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -1 386 364 -1 476 243 -1 504 969

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  3 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  3 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  3 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -1 386 360 -1 476 243 -1 504 969

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -1 386 360 -1 476 243 -1 504 969
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Renter, avdrag og finanstransaksjoner (9) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

Andre salgs- og leieinntekter  5 0 0

Overføringer med krav til motytelse  0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  5 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  0 0 0

Overføringer  2 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  2 0 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  7 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -28 447 -23 291 -17 094

Mottatte avdrag på utlån  -123 -123 -123

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -28 570 -23 414 -17 217

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  30 029 33 593 36 183

Avdrag på lån  41 004 42 000 47 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  71 032 75 593 83 183

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  42 462 52 179 65 966

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  42 469 52 179 65 966

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -7 575 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -7 575 0 0

Overført til investeringsregnskapet  5 549 12 600 500

Dekning av tidligere års merforbruk  35 732 30 484 0

SUM AVSETNINGER (K)  41 282 43 084 500

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  76 176 95 263 66 466
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Tiltaksliste - handlingsprogram 2014-2017 
I tiltakslisten er det en kolonne som viser om tiltaket er med i rådmannens forslag (Ja) eller ikke (Nei). I oversikten over nye eller 
endrede behov er det kolonne for rådmannens anbefaling (Ja/Nei). 

Tiltak 
Med i RM 

forslag 
Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 

effekt 2014 

Helårseffekt 

2015 og 

seinere 

Stab/støtte/administrasjon 

1.   Interkommunalt 
samarbeid 

Ja  Felles lønns- og økonomisystem i 
flere kommuner 

 Kan gjøres i forbindelse med 
overgang til nytt system 

Økonomi - 
prosess 

1 000 000 3 000 000 

 

2.  Reduksjon i årsverk  Ja  Etablere større enheter 
 Optimalisere arbeidsprosesser 
 Prioritere kjerneoppgaver 

 Færre til å bistå med støtte og 
oppfølging til ledere.  

 Reduksjon i antall stillinger 
medfører at oppgaver må bort 

Økonomi - 
prosess 

1 500 000 2 500 000 

3.  Vennskapskommuner Nei  Ikke sende juletre  Lavere aktivitet i samarbeidet  60 000 60 000 

4.  Ringerike kirkelige 
fellesråd 

Ja  Reduserte overføringer  En reduksjon i overføringene vil 
ikke fange opp nødvendig lønns- 
og prisvekst, og føre til dårligere 

tjenestetilbud og lite eller intet 
vedlikehold av kirkene 

Økonomi - 
prosess 

108 000 108 000 

Helse/omsorg       

5.  Legge ned 

rehabiliterings-
avdelingen Austjord 
(10 rom) 

Satse på 
hverdagsrehabilitering 
/dagrehabilitering 

Ja  Det er i dag 5 dagplasser og 10 

døgnplasser hvor det drives 
rehabilitering på et høyere nivå enn 
hva kommunen er lovpålagt eller 
sammenlignet med andre 
kommuner.  

 Hverdagsrehabilitering er et 

prosjekt som tar for seg 
holdningsskapende arbeid for å 
endre tankemønster i 

hjemmetjenesten fra ”å hjelpe 
pasienten – til å få pasientene til å 
mestre selv”.  

 Pasienter og innbyggere kan 

oppleve nedleggelse av rehab.avd 
som reduksjon av både kvalitet og 
tjenestetilbud. 

 Det må satses sterkere på 
rehabilitering i 
hverdagen/hjemmet, individuelt 

eller i grupper 
 Krever noe mer innkjøp av mobilt 

utstyr samt økte driftsmidler. 

Økonomi - 
prosess 

2 800 000 5 600 000 

6.  Hospice  - redusere 
antall plasser 

Ja Alle hospice-plassene har ikke vært 
belagt inneværende periode. 

3-4 plasser kan brukes fleksibelt 
med lavere pleiefaktor. 

Økonomi - 
prosess 

1 100 000 2 200 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

7.  Tilpasse forebyggende 
tiltak barn/unge etter 
behov og der de 
naturlig hører hjemme. 

Ja  Barnevernet driver i dag flere 
tjenester som naturlig hører til 
oppvekst og kultur og 

«folkehelse/friskliv».  
 Tiltak er spredt på flere arenaer og 

kan i større grad samordnes.  
 Fritidsklubben i Heradsbygda er 

midlertidig steng grunnet lite besøk.  

 Flytter tiltakene vekk fra 
barneverntjenesten.  Midler 
medfølger.   

 0,6 årsverk overføres for å drifte 
et tiltak for risikoutsatt ungdom, 
samt drifte aktiv sommer, høst og 
vinter. 

 Bedre utnyttelse av dagens 
ressurser ved at tiltakene samles. 

 Barn og unge fra Heradsbygda 

mister sitt lokaltilbud.  

Økonomi - 
prosess 

 300 000 650 000 

8.  Fjerne alt av ikke 
lovpålagte tjenester i 
enheten 
«Forebyggende 

helsearbeid barn og 
unge».  

 

Nei  Forebyggende helsetjenester for 
barn/unge i alderen 0 -18 år har i 
dag 2 årsverk fysioterapeut, 0,8 
årsverk ergoterapeut og 2 årsverk 

psykolog. 
 Kommunen plikter å legge til rette 

for forebyggende og 
helsefremmende arbeid, samt 
organisere habilitering. 

 Barn/unge (0 – 18 år) i Ringerike 
kommune ikke vil få tilbud om 
bistand fra psykolog, fysioterapeut 
og ergoterapeut  

 Ved å redusere tilbudet til den 
mest sårbare gruppen vil 
kostnadene på sikt bli langt høyere 
for kommunen. 

Økonomi - 
prosess 

1 300 000 2 600 000 

9.  Legge ned 

ungdomskontaktene 

Nei Ikke lovpålagt oppgave   Redusert mulighet til å fange opp 

risikoungdom. 

Økonomi - 

prosess 

500 000 1 000 000 

10.  Fjerne ikke lovpålagt 
tjeneste innen 
rustilbudet  - Villaen  

 

Nei  Legge ned dagtilbudet i Villaen. 
Nedbemanning gjennomføres og 
driftskostnader fjernes. Boligen kan 
selges.  

 Alternativt kan dagtilbudet 
overføres til annen frivillig 
organisasjon 

 Det er gjennomsnittlig 16-20 
personer som benytter seg av 
tilbudet på Villaen hver dag.  

 Dersom tilbudet legges ned vil 
disse menneskene måtte finne 
andre steder å oppholde seg på 
dagtid.  

 Brukerne vil mulig bli mer synlige i 
bybildet.  

 Det vil bli flere henvendelser til 

ruskonsulenter og større uro i 
bybildet. 

Økonomi - 
prosess 

600 000 1 200 000 

11.  Alternative måter å 
drive lavterskeltilbud 
innen psykisk helse  

 

Ja Vi ser på mulighet for effektiv 
arealbruk og prosessgjennomgang for 
å gi et godt tilbud til brukergruppen. 

  Areal og 
Økonomi - 

prosess 

1 000 000 1 000 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

12.  Si opp avtaler – «Inn 
på tunet» 

Nei Får konsekvens for max 12 brukere, 
vanskelig å finne alternativ tilbud for 
brukergruppen 

Dagens avtale gjelder til og med juni 
2014. Avtalen må sies opp.  

Økonomi - 
prosess 

 500 000  600 000 

Oppvekst og kultur 

13.  Skolestruktur  Ja Utrede nedlegging av Nes skole. 

Dette kan være å flytte alle elevene 
eller ungdomstrinn og evt. 
mellomtrinn til annen skole. 

 Fører til svært lang reisevei og 
reisetid for elevene  

 Nes som lokalsamfunn blir uten 

skole 
 Må utredes og behandles som 

egen sak  
 Innsparing ved hel nedlegging av 

skolen. 

Arealbruk 1 000 000 2 500 000 

14.  Svømming 

 

Nei  Redusere svømming fra 15 til 10 
økter gjennom grunnskolen og 

samle den på småskoletrinnet.  
 Kan innføres fra høst 2014 

 Læreplanens mål på dette feltet på 
mellom- og ungdomstrinnet kan 

ikke nås 
 Færre barn lærer å svømme 
 En kan spare skyss, kommunens 

leieavtale reforhandles og bruken 
reduseres. 

 Badets inntekter reduseres 

Økonomi - 
prosess 

200 000 500 000 

15.  Grunnskolene Innkjøp Ja  Skolenes innkjøpsbudsjett 
reduseres.  

 Budsjettposten er videreført med 
samme kronebeløp fra 2010 totalt, 
hvilket betyr at ramma allerede er 
redusert 

Skolene ikke får oppfylt målene i 
K’06, fordi det ikke er penger til nok 
bøker, materiell, kopiering, utstyr 
og ekskursjoner.  

 

Økonomi - 
prosess 

300 000 300 000 

16.  Leirskole 

 

Ja Fjerne kommunal støtte til 
leirskoleopphold. 

 Leirskole avvikles. 
 Evt må foresatte samle inn mer 

penger/ gaver som dekker alle 
kostnader.  

Økonomi - 
prosess 

100 000 300 000 

17.  Kutte ut 

videreutdanning for 
lærere 

Nei Avslutte tiltak med videreutdanning 

for 5 lærere årlig i statlig ordning 

 Svekker nødvendig 

kompetanseoppbygging hos 
lærerne 

 Kan på sikt gå ut over elevenes 
læring 

Økonomi-

prosess  

150 000 300 000 

18.  Legge ned SLT-
koordinator 

Nei Ikke lovpålagt oppgave   Redusert mulighet til samarbeid 

med politi, frivillige og næringsliv  

Økonomi - 
prosess 

250 000 500 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

19.  Redusert merkantil 
ressurs 

Nei  Nye og endret arbeidsprosesser.  
 Skolenes merkantile ressurs 

reduseres samlet med 1 årsverk 

 Kan gi mindre støtte/merarbeid for 
rektor 

Økonomi-
prosess 

250 000 500 000 

20.  Læringssenter for 
voksne 

Ja Reduksjon av ramme, må tas av 
lønnsbudsjettet 

 Redusert tilbud   
 Rettigheter etter lov blir vanskelig 

å innfri  

Økonomi 300 000 600 000 

21.  Kulturskolen,  
økt egenbetaling 

Ja  Elevkontingent økes 10 %.  
 Søskenmoderasjon reduseres til 30 

% for barn nr 2, samme praksis 

som i barnehage og SFO.  

 Forutsetning for inntektsøkning er 
at elevtallet opprettholdes. 

 Prisen på tilbudet øker mye, det 

kan ekskludere noen fra å delta. 

Økonomi - 
prosess 

100 000 100 000 

22.  Nedleggelse – 
bibliotekfilialer 

Ja Filialene på Nes og Sokna drives som 
kombinasjonsbibliotek skole-
/folkebibliotek.  

 Bortfall gir redusert tilbud til 
bygdene og skolene 

Økonomi - 
prosess 

300 000 300 000 

23.  Redusert åpningstid i 
barnehagene 

Nei 1 time kortere åpningstid pr. dag 
(07.30 – 16.00) 

 Redusere vikarbudsjett pga 
åpningstid. 

 Lavere årsverk = penger spart – 
dette ser vi som uforsvarlig.  Å 
opprettholde grunnbemanning på 

dagens nivå gjør hverdagen mer 

forutsigbar for barn, foresatte og 
ansatte. 

 

 Mindre tilrettelagt tilbud for 
brukerne (foreldrene) 

 Kvaliteten på tilbudet svekkes 
 Ved sykdom, dårligere kvalitet på 

barnehagetilbudet. 
 Større psykisk og fysisk belastning 

for arbeidstakere. 

 Dårligere arbeidsforhold. 
 Ikke sette inn vikar før etter 16 

dager  

 Sikkerhet og forsvarlighet må 

defineres og drøftes.  

Økonomi - 
prosess 

 

Virker 

negativt på 
merkevare-

bygging/ 
omdømme 

674 000  

 

 

 

 

 

674 000  

 

 

 

 

 

24.  Redusere driftsbudsjett 
- barnehage 

Ja Redusere driftsbudsjettet ned til at 
kun utstyr som er pålagt blir anskaffet 

 Vil påvirke det pedagogiske 
tilbudet til barna. Svekke 
utviklingsmuligheter 

Økonomi - 
prosess 

150 000 150 000 

25.  Helhetlig tilbud til barn 
og unge, bl.a. 
samordning av 
enkeltvedtak helse – 

oppvekst. 
Tildelingspraksis. 

Ja Samordne personell for 
ressurskrevende brukere i oppvekst og 
helse, personell jobber på tvers av 
sektorer 

 Mer helhetlig for barnet, reduserte 
utgifter for kommunen. 

 Overføre vedtak fra oppvekst til 
helse. Refusjonsmuligheter.  

Økonomi - 
prosess 

1 500 000 1 500 000 

26.  PPT – nedbemanning Nei Gir mindre rådgiverkapasitet,  Redusert mulighet til å følge opp 
barnehage og skole 

 

Økonomi - 
prosess 

300 000 300 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

Teknisk 

27.  Fortette arealbruk på 
Rådhuset 

 

Ja  Ved å fortette arealbruken på 
Rådhuset vil man kunne tømme en 
etasje i Storgata 11-13, som 
framleies.  

 Flytte servicetorg til rådhuset. 
 

 Rådhuset fortettes og 
medarbeidere i en etasje i 
Storgata 11-13 flyttes til 
Rådhuset.  

 Det må inngås kontrakt om 
framleie av de tomme lokalene i 

Storgata 11-13. 

Arealbruk 500 000 1 000 000 

28.  Øke husleien på de 
boliger som er 
oppgradert og der ikke 
husleien er økt etter 
oppgraderingen. 

Ja Gir en økt inntekt, avhengig av hvor 
mange boliger Boligstiftelsen har 
oppgradert.  
 

OBS: Vil kunne føre til økte 
sosialhjelpsutgifter på NAV.  

Økonomi - 
prosess 

4 000 000 4 000 000 

29.  Ikke ha oppvarming av 

fotballbane på AKA-
arena 

Ja Oppvarming av banen hele vinteren 

med dagens energipriser er kostbart 
samt at betalingsviljen for brukere har 
vist seg usikker. Eventuelt tettere 
oppfølging og temperaturstyring vil 
kreve økte lønnskostnader eller gå ut 
over andre arbeidsoppgaver. 

Forslaget innebærer at fotballbane 

på AKA-arena stenges i 
vintermånedene (nov-mars). 

Økonomi - 
prosess 

1 450 000 1 450 000 

30.  Utfase drift og 
vedlikehold av private 
veier 

Ja Det viser seg at Ringerike kommune fortsatt gir tilskudd til brøyting og 
vedlikehold av private veier. Ringerike kommune utfører også selv 

vedlikehold av noen private veier i dag. I mange av disse tilfellene ligger det 
et vedtak som må omgjøres slik at det blir utført på best mulig måte. 
Fredrikstad kommune gjorde et slik vedtak i bystyret i 2009.  

OBS: Krever politisk vedtak 

Økonomi - 
prosess 

80 000  

 

80 000  

 

31.  Kutte i vedlikehold av 
veilys 

Ja Dette vil på sikt medføre stenging av gatelysanlegg rundt omkring i 
kommunen. EL-tilsynet vil finne så store mangler på anleggene at det ikke er 

forsvarlig å ha dem i drift. 

Vi har per i dag ikke godt nok anleggsregister over gatelysene våre, så det 

lar seg derfor heller ikke gjøre å sette ut på anbud vedlikeholdet.  

Ringerike kommune overtok selv drifting av GT-lys etter 2003. Før dette 
årstallet var det RIK som bedrev vedlikeholdet, og hadde ansvaret for 
kommunens gatelys. Etter denne tid har det ikke blitt forvaltet på riktig 

måte. Ringerike kommune har derfor ikke noe kartmateriell som er i bruk til 
for eksempel påvising av kabel osv. 

Økonomi - 
prosess 

250 000 250 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

32.  Redusere vedlikehold 
og merking av 
fotballbaner 

Nei Det foreslås å slutte å kjøpe inn granulat og merkespray mv. til bruk på 
stadion, samt å slutte å utføre oppmerking av baner på NUIL, Tolpinrud og 
småbaner på stadion osv. 

Dette er en oppgave som idrettslagene selv bør gjøre.  Haugsbygd utfører 
dette selv i Åsbygda. Dette gjelder også friidretten nede på stadion. 

Økonomi - 
prosess 

187 000 187 000 

33.  Reduksjon i 

tjenestetilbud  -  
park og idrett 

Ja For å saldere budsjettet foreslås det som en nødløsning 1 mill. kr i innsparing 

på park og idrett. Dette kommer på toppen av de øvrige foreslåtte kuttene og 
vil få konsekvenser som ikke harmonerer med kommunens mål om å 
tilrettelegge for økt befolkningsvekst og bedret folkehelse innen 2015:  

 Vedlikehold og forskjønning av parkanlegg og bysentrum vil måtte 
reduseres.  

 Klipping av gress og vedlikehold av lekeplasser vil måtte reduseres. 
 Rydding av busker og kratt vil måtte reduseres 
 Redusert omfang av skøytebaner 
 Kutte julegran på torget og julegran til vennskapskommuner 

 Redusert renovasjon og gatefeiing 
 Kutte lys i parker, badeplasser og idrettsanlegg som hoppbakken på 

Ringkollen, lysløypa på Ringkollen og andre steder i kommunen. 
Forslaget må utredes nærmere 

Økonomi - 
prosess 

1 000 000 1 000 000 

34.  Reduksjon i 
tjenestetilbud - vei  

Nei For å saldere budsjettet foreslås det som en nødløsning å videreføre deler av 
innsparingskravet fra 2013 som ble lagt på teknisk sektor, samt legge på 1 
million kr til i innsparing. Dette kommer på toppen av de øvrige foreslåtte 
kuttene og vil får store konsekvenser:  

 Vedlikeholdet av kommunalvei må reduseres vesentlig. Mangel på 
vedlikehold og forebyggende tiltak gjennom 2014 til trolig føre til at dyrere 

tiltak må settes i verk senere år fordi forfallet går for langt. Man skyver i 
praksis problemene foran seg.  

 Gjennom året vil det bli økt grad av problemer så som gjengrodde grøfter, 
ras, skred og oversvømmelser pga. tette stikkrenner og sluk. Dette som 
følge av lavere innkjøpsbudsjett til vedlikehold.  

 Det vil Ikke bli mulighet for å håndtere uforutsette behov som dukker opp 

gjennom året. Disse er det erfaringsmessig mange av pga. lang tid med for 

lavt vedlikehold. Dette vil kunne skape dårligere omdømme for kommunen. 
Kommunal vei er det mange henvendelser om og det er også økende 
omfang med erstatningssaker på grunn av den lave standarden på 
veinettet.  

Økonomi - 
Prosess 

1 500 000 1 500 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

 Kuttet medfører fare for at gatelysnettet blir stengt i de områdene der 
vedlikeholdet er for dårlig.  

 Vedlikehold av bruer vil få ytterligere økt etterslep. Det er et krav om 

godkjenning hvert 5. år. Dette har aldri blitt gjort i Ringerike kommune, og 
det er behov for å sikre bruene. Dette er det ikke midler til.  

 Nytt krav fra skognæringen / ny forskrift medfører at veiene skal kunne 
tåle transport av tyngre kjøretøy enn tidligere, økt krav fra 50 tonn til 60 
tonn. Treindustrien har forlangt svar fra ordføreren om dette. Dette nye 
kravet vil kreve utbedring av de kommunale veiene. De fleste i Ringerike 

kommune ligger nå godkjent for 42 tonn. For at veien skal tåle tyngre biler 

må det bygges nytt veifundament. Dette er det ikke midler til.  
 Statens veivesen nedklassifiserer tidligere riksveier og fylkesveier til 

kommunale veier i økt omfang. Ringerike kommune vil om kort tid overta 
ansvaret for f.eks. Ramsrudhellinga og Sandakerbrua og Vestbygdaveien 
på Sokna. Dette krever økte vedlikeholdsmidler til kommunale veier. Hvis 
vedlikeholdspotten samtidig kuttes, økes vedlikeholdsetterslepet.  

 Brøyting og strøing - som ikke er lovpålagt oppgave, vil bare foregå i 

normal arbeidstid dvs kl 07.00-15.00 på hverdager, ikke i helger, for å 
spare overtid. 

Oppsummert tilsier dagens situasjon at det er et behov for ØKT 
vedlikeholdsbudsjett til de kommunale veiene. Et kutt vil kunne få dramatiske 
konsekvenser og anbefales ikke. 

35.  Generell reduksjon – 
drift Brann og redning 

Nei Berører poster som 
kompetanseheving, forbruksmateriell, 

utryknings-/arbeidstøy, vedlikehold av 
biler/ materiell 

 Kan få alvorlige konsekvenser for 
beredskapen fordi vedlikehold av 

utstyr og kompetanse må 
nedprioriteres.  

 Betydelige kutt i posten for 
kompetanseheving vil medføre at 
både beredskap og forebyggende 
avdeling ikke blir faglig oppdatert. 

 Det vil kun være midler til å 

gjennomføre lovpålagt 
grunnutdanning.  

 Ut over dette vil man måtte bruke 
"ostehøvelprinsippet" og kutte der 
det svir minst.  

 Det må påregnes at slikt kutt også 
vil gå ut over vedlikehold av 

materiell og utstyr. 

Økonomi - 
prosess 

300 000 300 000 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

36.  Renholdstjenesten– 
effektiviserings-tiltak 
og reduksjon av 
kvalitet 

Ja  Renholdsfrekvensen reduseres, noe 
som betyr at renholdskvaliteten 
generelt på kontorer, skoler og 

barnehager etc. reduseres med 1,1 
årsverk. 

 Renholdsfrekvens på arealer for 
møtevirksomhet reduseres til 1 
gang pr måned. 

 Gjennomgang av skofrie soner og 

skosoner, tavlevask, tilfeldig søl, 

avfallshåndtering etc. 
 Innkjøpte renholdsmaskiner kan 

bety at renholderne kan rengjøre 
større arealer pr tidsenhet eller at 
frekvensen kan reduseres. 

 Konsekvensen av redusert renhold 
betyr dårligere innmiljø og 
uforsvarlig lav renholdskvalitet 

etter Arbeidsmiljøloven og forskrift 
om miljørettet helsevern. 

 Dette kan gi helsemessige 
konsekvenser i forhold til hygiene, 
smitte og allergi.  

 Ved tilsyn vil vi kunne bli pålagt å 

øke renholdskvaliteten igjen. 

Økonomi - 
prosess 

500 000 1 000 000 

37.  Reduserte 
vaktmestertjenester 

Ja For å saldere budsjettet foreslås det 1 
million kr i innsparing.  Dette er ikke 
knyttet til konkrete tiltak og det må 
jobbes videre med å konkretisere hvor 
det skal reduseres. Dette kommer på 
toppen av de øvrige foreslåtte tiltak og 

vil måtte redusere aktivitet med 

påfølgende nedbemanning og de 
negative konsekvenser dette vil få for 
tjenesteytingen til innbyggerne. 

 Vakante stillinger blir ikke besatt.  
 Tilsynet blir redusert, med større 

fare for havari av 
bygningstekniske anlegg. 
Lovpålagt internkontroll kan ikke 
gjennomføres, støtte til bruker blir 

redusert.  

 Arbeidsbelastningen blir høyere på 
de vaktmesterne som er igjen, noe 
kan resultere i høyere sykefravær. 
Ved sykefravær vil vi ikke kunne 
sette inn vikar på det aktuelle 
stedet.  

 Tilsynet vil bli redusert eller 

bortfalle helt for det aktuelle 
stedet. Dette vil kunne gi 
uforsvarlige driftssituasjoner. 

 Innkjøp av materiell til vedlikehold 

utført av vaktmestere 
(toalettseter, pakninger, maling, 

etc) reduseres. 

Økonomi - 
prosess 

500 000 1 000 000 

38.  Salg av eiendom: 
Asbjørnsens gt og 
Trøgstad 

Ja Reduserte driftsutgifter Ikke tallfestet. Økonomi - 
prosess 

0 0 
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Tiltak 
Med i RM 
forslag Beskrivelse, vurdering  Konsekvenser Underbygger 

langsiktig 

strategi 

Økonomisk 
effekt 2014 

Helårseffekt 
2015 og 

seinere 

39.  Økt eiendomsskatt – 
næring 

Nei Eiendomsskatten for 
næringseiendommer skrives i 2013 ut 
med en sats på 5 promille, dvs. 5 kr per 
1000 kr i takstverdi. Maksimal tillatt 
årlig økning er 2 promille, og maksimal 
tillatt sats er 7 promille.  

En økning med 1 promille vil gi økt 
inntekt med om lag 4,6 millioner 
kroner, basert på nåværende 
eiendomsmasse. 

Økonomi Økning på 2 
promille gir 
økt inntekt 
på 9,2 mill. 

kroner 

Inntekt 

 9 200 000 

40.  Økt eiendomsskatt – 
bolig 

Nei Eiendomsskatten for boligeiendommer 
skrives i 2013 ut med en sats på 3 
promille, dvs. 3 kr per 1000 kr i 
takstverdi. Maksimal tillatt årlig økning 
er 2 promille, og maksimal tillatt sats er 
7 promille.  

En økning med 1 promille vil gi økt 
inntekt med om lag 10,6 millioner 
kroner, basert på nåværende 
eiendomsmasse. 

Økonomi Økning på 2 
promille gir 
økt inntekt 

på 21,2 mill. 
kroner 

Inntekt 
21 200 000 
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Nye og endrede behov – 2014 

Beskrivelse Anbefalt 
av RM 

2014 2015 

Stab/støtte/sentrale avsetninger og finansutgifter 

1.  Drift av både ERV og Visma økonomi- og personalsystem 2014 Ja 1 700 000 -2 000 000 

2.  Etablerere prosjektgruppe for gjennomføring av tiltak handlingsplanen, lønnes i område 1, stab Nei 1 200 000 0 

3.  Tour of Norway 2014, internasjonalt sykkelritt. Fremmes i stedet som egen politisk sak. Nei 250 000  0 

4.  Driftstøtte Kistefos-museet til formidling og utstilling av historien etter avvikling av Norske skog Follum. 
Fremmes i stedet som egen politisk sak. 

Nei 40 000 40 000 

5.  Inntektsreduksjon på grunn av lavere forsinkelsesrenter og gebyrer Ja  900 000 900 000 

6.  Økt støtte til Frivilligsentralen, inkl. småjobbsentral og Hønefoss Bygerilja. Frivilligsentralen er en positiv 
samarbeidspart og gjør et stort og svært viktig arbeid til beste for kommunens innbyggere. Det er viktig at 
frivilligsentralen får hjelp til å ivareta sine økonomiske forpliktelser for å kunne opprettholde dagens nivå. 
Rådmannen foreslår et bidrag til dette. 

Ja 200 000 200 000 

7.  Tilbakebetaling av premieavvik Ja 10 000 000 10 000 000 

8.  Økning pensjonspremie Statens Pensjonskasse Ja 1 500 000 1 500 000 

9.  Renter og avdrag Ja 7 000 000 10 000 000 

10.  Momskompensasjon. Regelendring. Momskompensasjon skal tilbakeføres investeringene i sin helhet. Ja 3 000 000 3 000 000 

Helse og omsorg 

11.  Ikke oppnådd ønsket effekt på tiltak praktisk bistand og tildelingspraksis  Ja 5 850 000 5 850 000 

12.  Tilbakeføring av 1 årsverk innen psykisk helse - tiltak 2013 forbedring i prosesser for psykisk helse og rus Nei 600 000 600 000 

13.  0,5 årsverk Frisklivskoordinator Ja 230 000 650 000 

14.  1,0 årsverk Demens-team Ja 600 000 1 200 000 

15.  0,5 årsverk Ambulerende tjeneste kveld/helg psykisk helse og rus Ja 280 000 280 000 

16.  Netto økning 7,4 utførerårsverk - økt aktivitet hjemmetjenester og institusjon Ja 3 700 000 3 700 000 

17.  Økning 1 årsverk bestillerkontoret Nei 701 000 701 000 

18.  Endret ramme Ringerikskjøkken pga tapte inntekter. Forutsetter arbeid med økt salg som sikrer inntekter fra 
2015. 

Ja 
600 000 0 
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Beskrivelse Anbefalt 
av RM 

2014 2015 

19.  Langtidsplasser - 4 alternative forslag    

 Alternativ 1:  
Benytte 10 rom på 
rehabiliteringsavdelingen til 
langtidsplasser. 

 

Gir ingen direkte innsparing for Austjord eller hjemmetjenesten, 
effekten kommer i forhold til reduksjon på kjøp av plasser og 
eventuelt betaling for overliggere på sykehus. 

Opprettelse av 10 langtidsplasser vil redusere behovet for kjøp av 
plasser, bedre flyten i korttidsopphold (fjerne proppen) og bidra til at 
tjenesten tilpasses behov. Forutsetter at rehabiliteringsavdelingen tas 
ut. 

Nei 2 500 000 3 300 000 

 Alternativ 2: 

 Ta i bruk 5 rom Hønefoss sykehjem til 
langtidsplasser  

Rommene har ikke eget bad/toalett. Tiltaket vil på samme måte som 

tiltaket over bidra til reduksjon i kjøp av plasser, men ikke i samme 
omfang. 

 

Ja 3 000 000 3 600 000 

 Alternativ 3: Benytte 10 rom på 
rehabiliteringsavdelingen og ta i bruk 5 
rom Hønefoss sykehjem til 
langtidsplasser 

Forutsetter at rehabiliteringsavdelingen tas ut. Nei 5 500 000 6 900 000 

 Alternativ 4: Kjøpe institusjonsplasser Nei 10 000 000 10 000 000 

20.  Økning omsorgslønn  Ja 130 000 130 000 

21.  Økning sosialhjelp Ja 6 000000 6 000 000 

Oppvekst og kultur 

22.  Kulturskolen - nye funksjonstillegg og tillegg for instrumentgodtgjøring Ja 200 000 200 000 

23.  Nytt valgfag alle 10.klasser fra høsten 2014  Ja 275 000 385 000 

24.  Ny giv. Fortsette innsatsen for økt gjennomføring i videregående skole Ja 300 000  300 000 

25.  Kulturskoletime-videreføring av kulturskoletime på småskoletrinnet, innført høst 2013. Nei 400 000 400 000 

26.  Tilskudd private barnehager, økt refusjon foreldrebetaling (søsken og spesialpedagogiske tiltak) Ja 100 000 100 000 

27.  Tilskudd private barnehager, 3,5% prisøkning sats samt økt dekningsprosent (98/100). Kompenseres i 
rammetilskuddet. 

Ja 

5 500 000 5 500 000 

28.  Ett årsverk mer i kommunale barnehager, flere barn (jf pedagog-norm) Ja 565 000 565 000 

29.  Skoleskyss, 3 % prisøkning Nei 255 000 255 000 
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Beskrivelse Anbefalt 
av RM 

2014 2015 

30.  Videreutvikle kulturskolen – leie større areal – bredere tilbud  Nei 300 000 700 000 

Tekniske tjenester 

31.  Vedlikeholdsbudsjett 
-  3 alternativer 

 

 

Eiendomsdrift foreslår å øke vedlikeholdsbudsjett for bygningsmessig vedlikehold 
til 16 millioner eksklusive mva, Dette for å ivareta bygningsmessige avvik etter 
lov- og forskriftskrav. Det innmeldte vedlikeholdsbehovet for 2014 kan deles inn i 

tre grupper, basert på alvorlighetsgrad. Mer informasjon finnes i 
vedlikeholdsplanen som skal politisk behandles i desember. 

   

 Gruppe 1: Vedlikehold for 
å redusere risiko for tap av 

liv og helse, samt løpende 
vedlikehold.  

Eksempler på tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko for tap av liv og 
helse er utbedringer av elektriske feil (kan medføre berøringsfare og/eller økt 

brannfare etc), vedlikehold av som ivaretar brannsikkerheten (vedlikehold av 
brannalarmanlegg etc.), vedlikehold av heiser, alvorlige feil på lekeplassutstyr 
med fallunderlag på skoler og barnehager.  

Med løpende vedlikeholds mener vi oppstående hendelser, så som 
stikkontakter/lamper som ødelegges, kloakk som går tett, hærverk, uhell, 
lekkasjer på sanitær utrustning, vann og avløpsledninger i eller ved bygning og 
andre hendelser som oppstår i løpet av året og som raskt må utbedres 

Ja 1 400 000 1 400 000 

 Gruppe 2: Gjennomføre 
gruppe 1 samt vedlikehold 

for å oppfylle krav i lov og 

forskrift som ikke 
innebærer fare for liv og 
helse.  

 

Eksempler på dette kan være vedlikehold for å ivareta krav til inneklima 

(lukt, akustikk, belysning, radon, CO2, temperatur), tiltak som gjelder på 

hygienisk standard (sanitærrom, skolekjøkken etc), 

Øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 50% 

Nei 6 100 000 6 100 000 

 Gruppe 3: Gjennomføre 
gruppe 1 og 2 samt noe 
verdibevarende vedlikehold 
og vedlikehold for å 
opprettholde 
funksjonalitet.  

Kostnadene for denne gruppen utgjør et budsjettforslag på 16 millioner kroner 
eksklusive mva. Lønnskostnader for egne håndverkere kommer i tillegg. Dette 
utgjør en betydelig økning i vedlikeholdsbudsjettet 

Nei 10 900 000 10 900 000   

32.  Renhold og vaktmester 
Schjongshallen  

Her ligger 0,7 årsverk renhold og 0,4 årsverk vaktmester inne i budsjett som følge 
av økt aktivitet i hallen (bl.a. SFO) som krever renhold og vaktmester. Forslaget 
om kutt innebærer at det ikke utføres renhold og vaktmestertjenester i hallen.  

Nei 518  000 518 000   

33.  Økt mva. vei, park og idrett som følge av endring i momsregelverket Ja 760 000 760 000 
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Beskrivelse Anbefalt 
av RM 

2014 2015 

34.  Redusert overtid på bistasjoner fordi deltidsreformen ikke får effekt i 2014 (Brann) Ja -625 000 0 

35.  Drift Eiendom:  

 Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester 
 Bl.a. lovpålagt årlig service på gymsalutstyr, brannslangeskap, sprinkleranlegg.  
 Sentrale driftsstyringsanlegg og ventilasjonsanlegg 

Økt serviceutgifter grunnet flere gulvvaskemaskiner  

Ja 960 000 960 000 

36.  Brann:   

 Netto økning vedr. nødnett inkl. mva 

Ja 310 000 310 000 

37.  Drift Eiendom:  

 Renholds- og vaskeritjenester: Økt leie av dørmatter for bedre inneklima og lettere renhold 

Ja 250 000 250 000 

38.  Reduserte husleieinntekter (pga. redusert antall boliger som skaper inntekt) Ja 1 427 000 1 427 000 

39.  Bortfall av refusjon fra staten for Aksjon skolevei Ja 300 000 300 000 

 

Følger fra budsjett 2013 

Helse og omsorg 

40.  Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus Nei -300 000 -300 000 

41.  Redusere bemanningsnorm i helsetjenestene Ja -450 000 -450 000 

 

Nye tiltak etter behandling i FS / KS 

Stab/støtte 

42.  KS sak 95-13, Opprettelse av Inkluderings- og integreringsråd Ja 104 000  104 000 

Oppvekst og kultur 

43.  FS sak 106-13, Økt tilskudd til Ringerike Kultursenter Ja 170 000 170 000 

44.  KS sak 97-13, Lokaler – læringssenter for voksne  Ja 0 1 200 000 

Tekniske tjenester 

45.  FS sak 36-13, Busker og kratt i Ringerike  Ja 250 000  250 000 

46.  KS sak 96-13 og tidligere saker - Flerbrukshall   Ja 0 4 500 000 
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