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REFERATSAKER  
 

Arkivsaksnr.: 13/90  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
146/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2014. 
 Brev fra Stjernegruppen, dat. 20.09.13. 
 
B SPØRSMÅL FRA REPRESENTANTEN DAG STENERSEN (FRP) 
 Notat fra rådmannen, dat. 24.10.13. 
 
C MASSEOVERSKUDD OG DEPONI 
 Notat fra rådmannen, dat. 14.10.13. 
 
D FYLKESVEGSTRATEGI OG HANDLINGSPROGRAM 
 Notat fra rådmannen, dat. 14.10.13. Vegoversikt 2013 er i eget vedlegg
 
E STATUS OG VIDERE OPPFØLGING – PER OKTOBER 2013 –  

FYLLPLASS PÅ ROGNERUD GÅRD 
Notat fra rådmannen, dat. 04.11.13. 
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RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1328  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
147/13 Formannskapet 12.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
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MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/3642  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
148/13 Formannskapet 12.11.2013 
/ Kommunestyret 28.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport september 2013 tas til orientering 
 

Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2013. Helårs prognose 
viser et merforbruk på 28 mill. kroner knyttet til lavere skatteinntekter enn budsjettert, 
driftsutfordringer innen helse og omsorg samt lavere utbytte fra RiK enn budsjettert. Det 
presiseres at det knyttes noen usikkerhets-momenter til årsprognosen. 

 

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

 
Beskrivelse av saken 
Prognosen pr september indikerer at kommunen vil bruke rundt 28 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2013. Det er en liten forbedring fra 2. tertialrapport som viste 29,3 mill kr.  

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap          

til og med      

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -1 051 088 -1 124 191 -1 476 243 -1 456 221 -20 022 -1 % -14 000               

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 18 117 26 315 95 275 97 983 -2 708 -3 % -2 678                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -1 032 971 -1 097 876 -1 380 969 -1 358 238 -22 731 -4 % -16 678               

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 945 574 961 218 1 380 969 1 386 271 -5 302 0 % -12 633               

Mer /mindreforbruk -87 397 -136 657 0 28 033 -28 033 -29 311                
 
Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 5,3 
mill. kroner.  De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder: 
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 Sentrale inntekter viser negative avvik med 16 mill. kroner lavere skatteinntekter 
enn budsjettert og et utbytte fra RiK som ligger 6,2 mill. kroner lavere enn 
budsjettert.  

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 11,9 mill. kroner knyttet til kjøp av 
institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte 
tiltak og økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 De andre driftsområdene melder stort sett mindreforbruk som hovedsakelig knytter 
seg til et mer moderat lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjett 2013. 

 
Tidligere regnskapsår har et merforbruk på driftsområdene kunne dekkes inn av høyere 
skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet 
legger opp til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger. 
Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er: 
 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

 Stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Streng innkjøpskontroll  

 Streng kontroll ved bruk av vikarer og overtid 
 

Kommunens regnskap viser at det gjenstår 21,2 mill. kroner å nedbetale av tidligere års 
underskudd. Gitt prognosen pr september vil det være mulig å nedbetale ca 2 mill. kroner 
av kommunens akkumulerte underskudd i 2013. 
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Mange av tiltakene 
er gjennomført og vil gi varige reduksjoner i driftsutgiftene i tiden fremover. Det er 
imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av 
tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. Nærmere status om de enkelte tiltakene ble 
presentert i 2. tertialrapport. 
 
Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutgjevning enn 
det departementet og KS har antydet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at 
prognosene fra disse aktørene har vært noe forsiktige. Ringerike kommune har budsjettert 
med 646 mill. kroner i skatt på inntekt og formue, og skattetall til og med september 
antyder at det vil bli et negativt avvik rundt 16 mill. kroner og kanskje opp mot 20 mill. 
kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og 
beregningsmodellen til KS viser foreløpig at kommunens anslag vil treffe godt.  
I denne rapporten har vi forutsatt et negativt avvik på skatteinntekter til 16 mill. kroner. Det 
er fremdeles en stor skattemåned igjen ( november) før vi kan konkludere endelig på et 
avvik. I tillegg vil kommunen ikke få svar på endelige inntekter gjennom skatteutgjevningen 
før i januar 2014. Det er imidlertid en sterk tendens som viser at Ringerike må forberede 
seg på at skatteinntektene blir lavere enn budsjettert dette året. 
 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i 
en prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet 
for 2013 både positivt og negativt:  
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 Årsavslutningen 
Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og 
negativt i forhold til prognosen.  

 Oppgjør prosjektmidler  
Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og 
inntekter kan være utelatt fra prognosen.  

 Aktuarberegning pensjon januar. 

 Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar 2014. 
 

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

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

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser alvorlig på at det økonomiske resultatet 2013 ser ut til å bli for lavt til at 
tidligere års underskudd kan dekkes inn som planlagt. Det er derfor innført kraftige tiltak i 
organisasjonen for de siste par månedene av året for å skape et så godt resultat som mulig. 
Det vi oppnår nå i 2013 vil også ha betydning for ”farten” og utfordringene inn i 2014. 
Det driftes godt hos stort sett alle som leverer tjenester til Ringerikes befolkning, og det 
gjøres en strålende innsats for å levere best mulig tjenester innenfor de rammer som er 
gitt. Vi har derimot fått noen utfordringer i 2013 som det har vist seg vanskelig å finne 
budsjettmessig inndekning for, som lavere inntekter enn budsjettert og stigende behov 
innenfor sosialtjenestene og institusjonstjenestene. 
Det har vært jobbet målrettet siden 2008 med en tre-trinns rakett; Først få kontroll på 
pengebruken, så sørge for en drift som samsvarer med kommunens inntekter og deretter 
skape et økonomisk handlingsrom med et regnskapsmessig overskudd for å møte 
fremtidige forpliktelser. Det er hyggelig å kunne se at vi er på riktig vei, og årets resultat ser 
ut til å bli nok en bekreftelse på at vi i hvert fall har nådd ”trinn 2” og skapt et driftsnivå 
som samsvarer med kommunens inntekter. Nå fortsetter jobben med å skape et økonomisk 
handlingsrom som skal gjøre Ringerike kommune til en solid og fremtidsrettet kommune å 
leve og bo i. 

 
Vedlegg 
Månedsrapport september 2013 

 
 Ringerike kommune, 28.10.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2013. Kommunen har et budsjett i 2013 med 1.861 mill. kroner i 

driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå 

uforutsette hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 mill. 

kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.09.2013 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2013. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet en velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og 

effekten av iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen. 

Det må imidlertid tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets 

slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter 

aktuaroppgave, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen pr september indikerer at kommunen vil bruke rundt 28 mill. kroner mer enn budsjettert i 

2013. Det er en liten forbedring fra 2. tertialrapport som viste 29,3 mill kr.  

 

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder om merforbruk i forhold til budsjett på 5,3 mill. 

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

 Sentrale inntekter viser negative avvik med 16 mill. kroner lavere skatteinntekter enn 

budsjettert og et utbytte fra RiK som ligger 6,2 mill. kroner lavere enn budsjettert.  

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap          

til og med      

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -1 051 088 -1 124 191 -1 476 243 -1 456 221 -20 022 -1 % -14 000               

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 18 117 26 315 95 275 97 983 -2 708 -3 % -2 678                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -1 032 971 -1 097 876 -1 380 969 -1 358 238 -22 731 -4 % -16 678               

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 945 574 961 218 1 380 969 1 386 271 -5 302 0 % -12 633               

Mer /mindreforbruk -87 397 -136 657 0 28 033 -28 033 -29 311               
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 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 11,9 mill. kroner knyttet til kjøp av 

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

økende utbetalinger til sosialhjelp. 

 De andre driftsområdene melder stort sett mindreforbruk som hovedsakelig knytter seg til et 

mer moderat lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjett 2013. 

Tidligere regnskapsår har et merforbruk på driftsområdene kunne dekkes inn av høyere 

skatteinntekter enn budsjettert. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet legger opp 

til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger. 

Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

 Stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner 

 Streng innkjøpskontroll  

 Streng kontroll ved bruk av vikarer og overtid 

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

Gitt prognosen pr september vil det være mulig å nedbetale ca 2 mill. kroner av kommunens 

akkumulerte underskudd i 2013. 

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

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

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

spesielt. Nærmere status om de enkelte tiltakene ble presentert i 2. tertialrapport. 

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP  
Ringerike kommune mottar i september hvert år reguleringspremien fra KLP. Størrelsen på denne 

avhenger av utfallet på årets lønnsoppgjør og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G). I år er 

denne bokført med en kostnad på 44,7 mill. kroner inkl arbeidsgiveravgift. Etter nyttår kommer 

aktuarberegningen som viser den faktiske pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Det vil alltid 

knytte seg noe usikkerhet til tallene frem til denne beregningen foreligger. 

Sentrale inntekter 2013 
Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutgjevning enn det 

departementet og KS har antydet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at prognosene fra 

disse aktørene har vært noe forsiktige. Ringerike kommune har budsjettert med 646 mill. kroner i 

skatt på inntekt og formue, og skattetall til og med september antyder at det vil bli et negativt avvik 

rundt 16 mill. kroner og kanskje opp mot 20 mill. kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er 

budsjettert med 687 mill. kroner og beregningsmodellen til KS viser foreløpig at kommunens anslag 

vil treffe godt.  
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I denne rapporten har vi forutsatt et negativt avvik på skatteinntekter til 16 mill. kroner. Det er 

fremdeles en stor skattemåned igjen ( november) før vi kan konkludere endelig på et avvik. I tillegg 

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

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

enn budsjettert dette året. 

RiK (RingeriksKraft AS) – utbyttetildeling 
Generalforsamlingen i RiK har vedtatt et utbytte som sikrer Ringerike kommune en inntekt på 8,8 

mill. kroner i år. Kommunens budsjett legger opp til en inntekt på 15 mill. kroner. Det gir et negativt 

avvik på 6,2 mill. kroner som er hensyntatt i årsprognosen som her legges frem. 

Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en 

prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2013 

både positivt og negativt:  

 Årsavslutningen 

Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til prognosen.  

 Oppgjør prosjektmidler  

Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan 

være utelatt fra prognosen.  

 Aktuarberegning pensjon januar. 

 Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar 2014.  
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3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og 

budsjettåret 2013 
Det er vedtatt overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål er skissert for 
budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet, og alle andre mål må 
ses i lys av dette. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og 
kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og 
full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden. 
 

Mål innen 2015  Delmål 2013  Status 2. tertial 2013 

1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut av 
ROBEK.  

Tilbakebetale 21,2 mill. kroner av 
tidligere års akkumulerte 
merforbruk, og sette av 9,3 mill. 
kroner til disposisjonsfond. 

- Økonomisk prognose for 2013 
viser at det vil bli utfordrende å 
nå målet om 30,5 millioner i år.  

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst  
 

Ha nok barnehageplasser til å 
oppfylle barnehagelovens krav, 
og på sikt øke antallet ut over 
dette.  
 
Arbeide med kommuneplanen 
for å legge til rette for:  
- Effektiv arealplanlegging  
- Befolkningsvekst  
- Styrket næringsgrunnlag  

- Ringerike kommune gir alle som 
har rett til barnehageplass, etter 
§12a i Barnehageloven, plass i 
barnehage.  
- Oppstart av Prosjekt 
barnehageutbygging starter høst 
2013, prosjektet vil utrede behov 
og plassering på kort og lang sikt. 
 
- Kommunal planstrategi er 
vedtatt.  
- Planprogram er vedtatt. 
- Frist for innspill til 
kommuneplanen var 30.08.13. 

3. Bedret folkehelse  
 

- Samsvar mellom antall 
mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing 
i elevrapportene  
- System for tidlig å oppdage 
barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er 
etablert  
- Antall hoftebrudd reduseres 
med 30 % innen 2016  

- Forekomst av mobbing i elev-
undersøkelsen er redusert og 
antall enkeltvedtak øker 
skoleåret 2012-13. 
- Systemrutinen for å oppdage 
barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er under 
etablering. Det arbeides parallelt 
med prosjekter for tidlig 
intervensjon både i form av 
fagteam i barnehager og 4 år 
Trygg og klar og 4 årskontrollen.  
- Barnehager og SFO vil fortsette 
å arbeide med LØFT, og det vil 
gjennomføres LØFT- kurs for 
foreldre. Ringerike kommune 
samarbeider med Adferd sentret 
for å sertifisere TIBIR 
veiledere(Tidlig innsats for barn i 
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risiko). 
-Tiltak «strøsand» iverksettes 
også denne vinteren. Det deles 
ut strøsand til eldre, og 
hjemmetjenesten bidrar til å 
unngå glatte inngangspartier. 

4. Ringerike kommune skal bli en 
av de 3 beste kommunene i 
Norge på omdømme, service og 
kommunikasjon  
 

Få status på befolkningens 
oppfatning av Ringerikes 
tjeneste- og samfunnstilbud, 
innbyggerundersøkelsen.  
Være blant de 10 beste 
kommunene på service og 
omdømme  

- Det foregår rydding på 
kommunens hjemmesider slik at 
informasjonen skal bli lettere 
tilgjengelig for brukerne. 
- Gjennom lørdagsannonsen i 
Ringerikes Blad fokuseres det 
ukentlig på en positiv nyhet – 
«Ukas Opptur». 
- Kulturendring gjennom 
etablering av TÆL – hvor det er 
fokus på at den enkelte ansatte 
skal være Tydelig, Ærlig og 
Løsningsvillig overfor den enkelte 
innbygger. 

 
Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene  

Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på 

omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke 

fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere 

strategier.  

 

Merkevarebygging og identitetsbygging  

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

og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å nå mange av målene 

som er satt for perioden. Ringerike kommune er deltakere i KS sitt prosjekt Saman om ein betre 

kommune, der service og omdømme står sentralt.  

 

Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. Det 

er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til barnas 

beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige behov i egen 

kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. I tillegg til å være et godt 

barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.  

 

Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene  

Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de skal 

ligge på.  
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Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes.  

 
Arbeidsprosesser gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt og gi best 

mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte tjeneste. 

Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike tjenester at 

rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 har vi startet med en systematisk gjennomgang av 

arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den hensikt å redusere 

lønnskostnadene knyttet til dette.  

 

Uønsket deltid er en annen problemstilling som er trukket frem. Vi starter med Pleie- og 

omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i 

redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.  

 

Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning  er ett av de viktigste verktøyene innenfor denne 

strategien.  

 

Arealbruk og struktur  

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

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

bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som 

samtidig ivaretar innbyggernes behov.  

 

Det foreligger en rapport fra Holthe consulting og KPMG med anbefalinger. Rapporten behandles 

politisk oktober 2013.  

 

Frivillighet  

Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 

kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-perioden. 

Det er opprettet en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere og utvikle 

samspillet med de frivillige.  

 

Inntektssiden  

Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.  

Interkommunale avtaler gjennomgås og reforhandles.  

Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i 

fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på.  

Eiermelding og eierstrategi utarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter 

ressursene til beste for innbyggerne. 
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4. Økonomisk oversikt rammeområdene 

 

Hovedoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg som melder om merforbruk. De 

andre driftsområdene viser stort sett et mindreforbruk som hovedsakelig kan knyttes til årets 

lønnsoppgjør. De største endringene fra 2. tertialrapport ser vi hos oppvekst og kultur og tekniske 

områder. I tillegg har kommunen mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen etter søknad på 1,5 mill. 

kroner som vises som et positivt avvik på område 7. 

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene: 
(alle tall i 1000) 

 

 Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det foreligger 

ingen opplysninger som skulle tilsi store avvik på dette området. 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap          

til og med      

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

0. Folkev. styringsorg 4 375 4 736 6 436 6 436 -0 0 % -0                         

1. Rådm. strat. tiltak 9 394 12 988 16 512 16 614 -102 -1 % -260                    

2. Støtteenheter adm. 49 637 53 669 69 879 69 652 227 0 % 224                      

3. Oppvekst og kultur 329 683 318 953 446 510 443 670 2 840 1 % -597                    

4. Helse og omsorg 473 329 488 239 640 636 652 574 -11 938 -2 % -12 000               

5. Tekniske områder 80 661 91 261 147 601 145 431 2 171 1 % 0                           

7. Avsetninger -1 504 -8 627 53 395 51 895 1 500 3 % 0                           

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 945 574 961 218 1 380 969 1 386 271 -5 302 0 % -12 633               

0 Folkevalgte 

styringsorganer

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 4 375 4 736 6 436 6 436 -0 -0% -0 

Driftsresultat 4 688 4 785 6 391 6 391 -0 -0% -0 

Driftsutgifter 4 979 4 903 6 644 6 671 -27 -0% -27 

Driftsinntekter -291 -118 -253 -280 27 11% 27 

Finansresultat -313 -49 45 45 0 0 0 

Finansutgifter 0 55 55 0 0 0 

Finansinntekter -313 -49 -10 -10 0 0 % 0 
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Område 1, rådmann/ strategiske tiltak, melder om et merforbruk på 0,1 mill. kroner Det ligger et 

innsparingskrav på 1,35 mill. kroner i budsjettet for rådmannens område, og størstedelen av dette vil 

håndteres i 2013 blant annet ved at to stillinger holdes vakante. Rammeområde 1 og 2 er samlet 

pålagt et omstillingskrav på til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettet for 2013. Det jobbes med å finne 

gode løsninger for en varig reduksjon i stab og støtteenhetene og mye er allerede gjennomført.  

Konsulenttjenester og kjøp fra eksterne i forbindelse med utredningsoppdrag har blitt noe høyere 

enn budsjettert. Ubrukte budsjettmidler til kompetanseutvikling holdes tilbake og dekker 

mesteparten av dette merforbruket. 

 

 

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, antyder et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner. Det 

har i år vært økonomiske utfordringer knyttet til utbetalinger til pasientskadeerstatninger og større 

utgifter enn ventet i forbindelse med valget. Disse kostnadene har blitt dekket opp gjennom noe 

høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert og noen vakante stillinger i perioder. Tiltak for å 

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

gode varige løsninger. 

1 Rådmann, 

strategiske tiltak

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 9 394 12 988 16 512 16 614 -102 -1% -260

Driftsresultat 10 049 13 143 16 612 16 714 -102 -1% -260

Driftsutgifter 11 755 13 956 17 739 18 045 -306 -2% -465

Driftsinntekter -1 706 -813 -1 126 -1 331 205 18% 205

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

Finansutgifter 11 0 0 -0 X

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

2 Støtteenheter adm

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 49 637 53 669 69 879 69 652 227 0% 224

Driftsresultat 50 292 53 937 70 873 70 143 730 1% 726

Driftsutgifter 55 265 57 743 75 453 75 941 -488 -1% -371

Driftsinntekter -4 973 -3 807 -4 580 -5 798 1 218 27% 1 098

Finansresultat -656 -268 -994 -491 -503 -51% -503

Finansutgifter 9 4 6 9 -3 -49% -3

Finansinntekter -664 -272 -1 000 -500 -500 -50 % -500
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Område 3, oppvekst og kultur, antyder et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner som følge av årets 

lønnsoppgjør.  Det er en positiv endring i prognosen siden 2. tertialrapport på 3,4 mill. kroner, og det 

er spesielt skoler og SFO som har forbedret prognosene sine. 

Det er færre barn som benytter SFO tilbudet enn antatt og inntektene er dermed noe lavere enn 

budsjettert. Noen tilpasninger blir gjort i forhold til bemanning, innenfor de normer som er satt, for å 

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

på grunn av årets lønnsoppgjør.  

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

fremmedspråklige og viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner 

Kulturtjenesten viser stort sett drift i henhold til budsjett.  

PPT drifter i henhold til budsjett , men melder et  mindreforbruk på 0,4 mill. kroner på grunn av noe 

vakante stillinger i perioder. 

 

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

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

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

vil ca 1,6 mill. kroner ikke kunne dekkes av avsatte budsjettmidler. 

 

 

3 Oppvekst og 

kultur

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 329 683 318 953 446 510 443 670 2 840 1% -597

Driftsresultat 330 149 320 005 446 662 443 798 2 863 1% -574

Driftsutgifter 387 422 382 736 529 358 531 255 -1 897 -0% -2 329

Driftsinntekter -57 272 -62 732 -82 696 -87 457 4 760 6% 1 755

Finansresultat -466 -1 051 -152 -129 -23 -15% -23

Finansutgifter 7 23 10 33 -23 -234% -23

Finansinntekter -473 -1 075 -162 -162 0 0 % 0

4 Helse og omsorg

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 473 329 488 239 640 636 652 574 -11 938 -2% -12 000

Driftsresultat 479 353 491 815 640 286 652 191 -11 905 -2% -11 953

Driftsutgifter 585 934 617 536 813 311 840 328 -27 016 -3% -22 985

Driftsinntekter -106 581 -125 720 -173 026 -188 137 15 111 9% 11 032

Finansresultat -6 024 -3 576 350 383 -33 -9% -46

Finansutgifter 358 630 450 630 -180 -40% -125

Finansinntekter -6 381 -4 206 -100 -247 147 147 % 79
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Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 11,9 mill. kroner.  Det leveres gode 

økonomiske resultater i forhold til budsjett på de fleste områder, og avviket begrenser seg til noen få 

utfordringer. 

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

naturlig nok dette området. Tiltak spesielt innen tildelingspraksis og praktisk bistand viser seg å være 

utfordrende å hente kortsiktige økonomiske effekter på, og dette er noe av grunnen til merforbruket. 

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

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

mange plasseringer som året hittil har ført med seg. Det antydes nå et merforbruk i forhold til 

budsjett på 10 mill. kroner. Noe av dette oppveies ved refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester 

som ser ut til å bli 4 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet søkt Helsedirektoratet og fått 

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

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

på kommunale institusjonsplasser. 

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

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

økning fra 2012 nivået og det ligger an til et merforbruk på 6 mill. kroner for NAV samlet. Det er 

igangsatt tiltak «Aktiv-kommune» som retter seg spesielt mot yngre arbeidsledige for å aktivisere og 

forberede for arbeidslivet. Dette har hatt en positiv økonomisk effekt for kommunen. 

 

Bemanningsutfordringer i forhold til aktivitetsnivået innenfor den kommunale institusjonsdriften 

sørger for at institusjonstjenestene bidrar med et negativt avvik på 4,2 mill. kroner. En økt aktivitet 

innenfor hjemmetjenestene sørger også for et økt behov av bemanning i forhold til budsjett. Dette 

gjør at hjemmetjenestene viser et negativt avvik på 5 mill. kroner 

 

 

Tekniske områder, område 5, melder om et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner i forhold til budsjett. I 

tertialrapporten ble det meldt om drift i balanse. Tiltaket som nå er innført med streng 

5 Tekniske områder

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 80 661 91 261 147 601 145 431 2 171 1% 0

Driftsresultat 81 014 91 571 146 033 144 241 1 792 1% -4 055

Driftsutgifter 197 468 210 374 297 000 301 085 -4 085 -1% -5 645

Driftsinntekter -116 454 -118 803 -150 967 -156 844 5 877 4% 1 590

Finansresultat -353 -310 1 568 1 190 378 24% 4 055

Finansutgifter 20 10 1 568 1 190 378 24% 1 332

Finansinntekter -373 -321 2 723
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innkjøpskontroll kan ha påvirket prognosen samtidig som det også på dette området har vært 

positivt med et moderat lønnsoppgjør. 

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

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

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

planene noe forsinket og det fører til større parkeringsinntekter enn budsjettert. 

Gjennom året vil det være uforutsette hendelser, sykefravær, utført vedlikehold o.l som vil kunne 

skape avvik i positiv eller negativ retning. Prioritering av vedlikeholdsoppgaver er en av 

hovedutfordringene. 

 

Innenfor rammeområde 7 ligger blant annet avsetningen til årets reguleringspremie fra KLP og andre 

pensjonsberegninger. Området melder om et lite mindreforbruk i forhold til årets budsjett. Dette for 

å vise at kommunen har mottatt 1,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen som ikke er 

budsjettert. Det er usikkerhets-momenter på dette området som virker både i positiv og negativ 

retning, og en del forhold vil ikke være kjent før årsoppgjøret er ferdig. Akkurat nå ser det totalt sett 

ut som budsjettet er på et fornuftig nivå.  

 

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om en mindreinntekt på 20 mill. kroner i forhold til 

budsjett. Det er budsjettert med noe høyere inntekter på skatt og rammetilskudd enn modellene til 

KS og KRD tilsier. 

7 Avsetninger, 

overføringer

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap -1 504 -8 627 53 395 51 895 1 500 3% 0

Driftsresultat 1 683 -4 541 53 395 51 922 1 472 3% -28

Driftsutgifter 3 194 -922 53 410 55 546 -2 136 -4% -3 636

Driftsinntekter -1 511 -3 619 -15 -3 623 3 609 24 204% 3 608

Finansresultat -3 187 -4 087 0 -28 28 X 28

Finansutgifter 262 141 40 000 40 017 -17 -0% -16

Finansinntekter -3 449 -4 228 -40 000 -40 044 44 0 % 44

8 Skatt og 

rammetilsk 

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap -1 051 088 -1 124 191 -1 476 243 -1 456 221 -20 022 -1% -14 000

Driftsresultat -1 051 091 -1 124 191 -1 476 243 -1 456 221 -20 022 -1% -14 000

Driftsutgifter 16 17 207 69 138 67% 121

Driftsinntekter -1 051 107 -1 124 208 -1 476 450 -1 456 290 -20 160 -1% -14 121

Finansresultat 3 

Finansutgifter 3 

Finansinntekter
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Skatt på inntekt og formue 

I denne prognosen er det lagt inn en forventning om 16 mill. kroner mindre i skatteinntekter enn 

budsjettert. Det er i tidligere rapporter og muntlige presentasjoner antydet at avviket kan komme 

opp mot 20 mill. kroner. Skatteinngangen i november vil langt på vei avdekke det endelige resultatet. 

 

MVA-refusjon fra investeringer 

Et annet moment som trekker i negativ retning på dette rammeområdet er MVA-refusjonen 

kommunen får som følge av sin investeringsaktivitet. Som tidligere år er denne inntekten hittil i år 

vesentlig lavere enn budsjett. Det er nå tatt inn en forventning om 4 mill. kroner mindre i MVA-

refusjon enn budsjettert. Av dette skulle 80 % tilbakeføres til investeringsregnskapet (som ligger 

budsjettert på område 9), slik at netto effekt i driftsregnskapet blir et «tap» på 0,8 mill. kroner i 

forhold til budsjett. 

 

 

Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 2,7 mill. kroner som skyldes lavere utbytte fra RiK og 

noe høyere avdragsutgifter enn budsjettert .  Det økonomiske bildet forbedres noe på grunn av 

forventning om 3,2 mill. kroner mindre i overførsel til investeringsregnskapet pga MVA-refusjon (se 

kommentar under område 8). Rentenivået på kommunens lån fortsetter også å holde seg lavt. 

 

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

lånerenter. Husbanken har i år utbetalt Startlånene på et litt senere tidspunkt enn forutsatt i 

budsjettet, det forventes derfor noe reduserte renteutgifter vedrørende Startlån.  

Det blir fortløpende vurdert bruk av fastrentelån på en noe større andel enn det kommunen har i dag 

siden de «lange» rentene også ligger lavt. Dette for å sikre forutsigbarhet i finansutgiftene i årene 

som kommer. En utstrakt bruk av fastrente vil bidra til negativt avvik i forhold til budsjett dersom 

fastrentene ligger høyere enn budsjettgrunnlaget. 

  

9 Renter, avdrag og 

finansposter

Regnskap

til og med 

sept 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr aug)

Driftsregnskap 18 117 26 315 95 275 97 983 -2 708 -3% -2 678

Driftsresultat -303 8 8 -8 X -7

Driftsutgifter 1 1 1 -1 X -0

Driftsinntekter -304 7 7 -7 X -7

Finansresultat 18 421 26 308 95 275 97 975 -2 700 -3% -2 670

Finansutgifter 43 755 84 926 164 278 160 078 4 200 3% 4 130

Finansinntekter -25 334 -58 619 -69 004 -62 103 -6 900 -10 % -6 800
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5. Bemanningsoversikt pr måned 

 

 I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2013 sammenlignet med 2012. Bemanningstallene, som 

har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som mottar 

fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall årsverk.  

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

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

med 2012 skyldes hovedsakelig bevegelige helligdager, ferieavvikling og sykefravær. Det er allikevel 

verdt å merke seg at antall årsverk med fast utlønning har falt mer enn totalt antall årsverk 

sammenlignet med 2012. Det betyr at det har vært en liten økning i gjennomsnittlig antall 

timelønnede årsverk fra 2012 til 2013. 

I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og 

engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer 

(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, 

har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable 

årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for 

eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i 

de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten. 

 

 

 

Fast utlønning Variabel 

utlønning 

(timelønnede)

Sum årsverk 

hittil 2013

januar 1841 200 2042 1847 2047

februar 1834 209 2043 1858 2034

mars 1828 203 2031 1861 2039

april 1826 192 2018 1853 2054

mai 1831 202 2033 1859 2042

juni 1824 222 2046 1868 2044

juli 1801 238 2039 1845 2035

august 1786 328 2114 1849 2126

september 1814 239 2053 1866 2102

oktober 1828 235 2063 1861 2051

november 1862 2075

desember 1858 2094

Gj.snitt årsverk 1821 227 2048 1857 2062

Måned

Bemanning 2013

Sum årsverk 

2012

Fast utlønning 

2012
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i faste årsverk og antall ansatte i deltidsstillinger fra 2009 til 
12.9.13: 

Utviklingen i 
deltidsstillinger 

2013 
(12.09.13) 

2012 
(31.12.12) 

2011 
(31.12.11) 

2010 
(31.12.10) 

2009 
(01.01.09) 

Antall årsverk 1814 1858 1856 1821 1835 

Antall ansatte i 
deltidsstillinger  1181 1210 1323 1499 1617 
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6. Status sykefravær med nærværsarbeid 
Det er satt i gang et stort prosjektarbeid som skal bedre nærværet i Ringerike kommune. 
Kommunens egne tall skal analyseres sammen med øvrige relevante parametere som påvirker 
nærværet. Samarbeidspartnere i dette prosjektet blir: NAV, KS, BHT, KLP, andre kommuner, 
organisasjoner og bedrifter for innhenting av beste praksis på området. I tillegg blir forskningsmiljøet 
sparringpartnere. Mål med prosjektet er ny strategi for nærværs og sykefraværsarbeid i Ringerike 
kommune. 

 
NAVs publisering av sykefravær med tilhørende intervaller innføres/ blir utgangspunkt for videre 

rapportering. Dette innebærer at status sykefravær blir rapportert. 

Styringsgruppa for nærværsprosjektet har konkludert med følgende rapporteringsregime i forhold 

til sykefravær:  

1. kvartal rapporteres i juni 
2. kvartal rapporteres i september 
3. kvartal rapporteres i desember 
4. kvartal rapporteres i mars påfølgende år 

 

Rapportinnhold vil være: 

 Sykefravær totalt Ringerike kommune. 

 Sykefravær per sektor (helse og omsorg, oppvekst, teknisk). 

 Sykefraværets lengde (korttid opp til 16 dager og langtidsfravær fra 16 og oppøver). 

 Sykefraværet sammenlignes med landsgjennomsnitt i kommunal forvaltning. 
 

Formålet med endringen er effektivisering og synliggjøring av mest mulig oppdaterte styringsdata. 

Rapporteringen blir helhetlig og det blir en felles forståelse i samhandling med enhetene, sektorene, 

IA-NAV mfl. Ringerike kommune følger nasjonale, fylkesvise standarder for rapportering av fravær.  

Egenmeldt sykefravær fra kommunens egne systemer bruker de samme rapporteringsintervallene 

med første rapportering i desember.  

Endringen trer i fra dags dato og første rapportering for 3. kvartal skjer i desember. 

Aktuelle nærværstall 

NAVs tall for 2. kvartal 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune.  

Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er 

basert på NAVs sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt 

legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. 
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Utvikling av legemeldt sykefravær – hele kommunen: 

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold (faste ansatte + vikarer) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
1. kvartal 

 
8,1 (3046) 8,6 (2736) 8,4 (2729) 9,5 (2730) 10,1 (2718) 

 
2. kvartal 

 
8,3 (2973) 7,3 (2764) 8,6 (2822) 8,2 (2734) 7,9 (2789) 

 
3. kvartal 7,6 (3158) 8,7 (3084) 7,6 (2650) 8,1 (2843) 8,7 (2596) 

 

 
4. kvartal 7,8 (3217) 9,2 (3143) 8,5 (2617) 8,9 (2826) 9,6 (2752) 

 

 
Kommunal forvaltning 2. kvartal 2013 

 
8 7,1 7,5 7 6,9 

Ringerike kommune ligger 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle kommuner i 2. kvartal 2013. 

RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR 

Utvikling av legemeldt sykefravær  

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold 

  
2011 2012 2013 

 
1. kvartal 6,2 (855) 8,0 (875) 8,5 (863) 

 
2. kvartal 6,6 (883) 7,0 (871) 6,4 (874) 

 
3. kvartal 6,3 (885) 5,2 (833) 

 

 
4. kvartal 7,1 (863) 8,0 (851) 

 

RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG 

Utvikling av legemeldt sykefravær  

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold 

  
2011 2012 2013 

 
1. kvartal 10,4 (1470) 11,5 (1473) 12,3 (1467) 

 
2. kvartal 10,3 (1537) 9,7 (1477) 9,3 (1526) 

 
3. kvartal 9,4 (1569) 11,1 (1386) 

 

 
4. kvartal 10,7 (1576) 11,5 (1515) 
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RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER 

Utvikling av legemeldt sykefravær  

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold 

  
2011 2012 2013 

 
1. kvartal 8,1 (265) 6,0 (273) 8,2 (272) 

 
2. kvartal 8,0 (280) 6,2 (279) 7,8 (278) 

 
3. kvartal 7,1 (277) 8,8 (272) 

 

 
4. kvartal 6,2 (278) 9,1 (279) 

 
  

Legemeldt sykefravær fordelt på varighet 

Viser: Alle 

aldersgrupper, 

2. kvartal, 

Begge kjønn, 

Tapte 

dagsverk i 

prosent             

    2009 2010 2011 2012 2013 

  Totalt 8,3 7,3 8,6 8,2 7,9 

  <8 dager 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 

  8-16 dager 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 

  

17 dager - 8 

uker 2,1 1,5 1,7 1,6 1,3 

  

>8 uker - 20 

uker 2,6 1,9 2,6 2,3 2,2 

  

>20 uker - 39 

uker 1,9 2 2,3 2,2 2,4 

  >39 uker 0,8 1 1,1 1 1 
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Statistikk fra NAV  

 Nav presenterte tall fra 2. kvartal 2013 19. sept. Ringerike kommunes fravær er redusert med 

0,3 % sammenlignet med 2. kvartal 2012. Samlet for 1. halvår ligger fraværet noe høyere i 

2013 enn 2012. 

 Det er nedgang i sykefraværet i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal 2012 innenfor 

oppvekst og kultur og helse og omsorg. Vi ser en liten økning innenfor tekniske tjenester. 
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RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 
UTVIKLINGSPROSJEKTET  
 

Arkivsaksnr.: 13/1328  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
149/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om utviklingsprosjektet tas til orientering. 
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TREKLYNGEN - KLAGE  
 

Arkivsaksnr.: 12/4762  Arkiv: REG 381  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
150/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Borlaug Alme og Gamkinn til 

følge. 

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 
 

Sammendrag 
Det er innkommet en klage på vedtak gjort i Formannskapet 11.6.2013 ved fastsettelse av 
planprogram for Treklyngen. 
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Bakgrunn 
Treklyngen startet opp planarbeid for områderegulering i Hovsmarka og Børdalsmoen 
høsten 2012. Areal- og byplanavdelingen i kommunen kom med råd til Treklyngen om at de 
burde ta kontakt og gå i dialog med grunneierne av 89/1 og 89/3 på Børdalsmoen, Borlaug 
Alme og Gamkinn. 
Januar 2013 tok Borlaug Alme og Gamkinn kontakt med Areal- og byplanavdelingen 
angående det pågående reguleringsarbeidet Treklyngen hadde på deres eiendommer. 
Det ble holdt et møte kort tid etter hvor Borlaug Alme og Gamkinn la frem deres eget 
forslag som innebar boligutbygging på sine eiendommer på Børdalsmoen. Areal- og 
byplanavdelingen prøvde så å få med deres forslag inn i utredningene til Treklyngen. Dette 
gikk ikke og det ble tatt en avgjørelse om å foreslå og legge begge forslag ut på offentlig 
høring ved oppstart av planarbeid, hvor vi ønsket å belyse dette dilemmaet spesielt. 

 
I formannskapets vedtak om oppstart av områderegulering for Treklyngen og å legge 
planprogrammet ut på høring, 4. desember 2012, vedtas det i pkt. 8 at: Interessekonflikter 
om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og høres.  
 
Ved behandling i formannskapet 11. juni 2013 fastsettes planprogrammet med noen tilføyelser, 
som er medtatt fra høringsrunden, og vedtakets punkt 2 og 3 omhandler forholdet til 
Børdalsmoen: 
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2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet 
senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver 
tids gjeldende kommuneplan. 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 
grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen 
parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 
Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

 

Beskrivelse av saken 
Grunneiere av 89/1 og 89/3 har sendt inn en klage på vedtak gjort i Formannskapet 
11.6.2013 ved fastsettelse av planprogram for Treklyngen. Klagesaken ble sendt til 
Fylkesmannen som så har oversendt sakens dokumenter til kommunen for videre 
behandling. 
 
Trond Berntsen har oppsummert klagepunktene fra grunneierne slik: 
Grunneierne, som ikke har hatt nødvendig kompetanse i denne saken, føler at de har blitt 
overkjørt av profesjonelle aktører, samt av rådmannen i Ringerike kommune.  
De har ikke fått nødvendig opplysninger om hvordan en slik sak fremmes og de frister som 
settes. 
De har heller ikke fått nødvendig anledning til å uttale seg, og komme med informasjon. 
De har heller ikke fått beskjed i forkant av møter at motparten stiller med juridisk og 
planfaglig bistand til møter. 
 
Den innkomne klagen er oversendt Follum Eiendom As, som representerer Treklyngen i 
denne saken. Ringerike kommune ba i den forbindelse om eventuell uttalelse til klagen. 
Det er mottatt svar fra Treklyngen på henvendelsen i brev datert 13. september 2013, se 
vedlegg. 
Treklyngen gir uttrykk for at saksframlegget forut for vedtaket det klages på, gir en grundig 
dokumentasjon på sentrale problemstillinger og arealkonflikter i området. Og påpeker at 
grunneiernes ønsker om boligbygging på Børdalsmoen er godt dokumentert på tilsvarende 
måte som Treklyngens ønsker om næringsutvikling. Det ble også redegjort for alternative 
vedtak. Det vedtaket formannskapet fattet er naturlig et godt grunnlag for det 
planleggingsarbeid som Treklyngen må gjennomføre som en viktig del av utviklingsarbeidet 
på Follum. Det er av avgjørende betydning at Treklyngen får en rask avklaring for   
Treklyngen har merket seg at klagerne delvis begrunner klagen med at Treklyngen har 
knyttet til seg kompetent planfaglig og juridisk kompetanse. Denne muligheten mener 
Treklyngen at også klagerne har hatt og at dette umulig kan være et argument for feilaktig 
saksbehandling. Det faktum at Treklyngens prosjektleder er tilknyttet Ringerike Utvikling as 
og at dette skal ha gitt fortrinn i saksbehandlingen, finner Treklyngen er grunnløse.  
 

Juridiske forhold  
I henhold til forvaltningslovens § 33 må kommunen foreta forberedende behandling av 
klagesaken før Fylkesmannen kan behandle saken. Dersom formannskapet finner grunn til å 
ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av 
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vedtaket. Hvis ikke formannskapet finner grunn til å ta klagen til følge, avgir formannskapet 
uttalelse og sender saken til Fylkesmannen. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. 

 
Rådmannens vurdering 
Påstand: Det er ikke gitt nødvendige opplysninger hvordan en slik sak fremmes og eller 
tidsfrister. 
Kommentar: Areal- og Byplankontoret i kommunen har hele tiden prøvd å underrette 
grunneiere om den videre saksgangen, med tidsfrister for når materialer for saksbehandling 
skulle vært innsendt. Siden det i utgangspunktet har vært Treklyngens områderegulering, så 
har også tidsfristene vært satt etter når Treklyngen har kunnet gå videre i sin 
reguleringsprosess. Men det er forsøkt å ta hensyn til grunneierne når tidsfrist for neste 
politiske behandling ble satt. De politiske møtene er også oppsatt med tider som er 
tilgjengelige for alle innbyggere. Areal- og byplankontoret har hele tiden hatt som intensjon 
å fremme de to sakene på lik linje. Kravet til planmateriale fra grunneiere har ikke vært like 
stort som kravet til Treklyngen, da Areal- og byplankontoret behandler grunneiernes ønsker 
som et innspill til kommuneplanen. Mens Treklyngens planmateriale skal forholde seg til 
plankrav for en områderegulering med konsekvensutredning. 
 
Det har vært avholdt flere møter om Treklyngen og Børdalsmoen med grunneierne Borlaug 
Alme og Gamkinn og kommunen, bl.a. 22/1-13, 16/4, 29/4, 21/6-13. 
Det har vært kontinuerlig samtaler pr. telefon og uanmeldt besøk. 
 
Påstand: Det er kompetanseforskjell og dårlig kommunikasjon mellom Treklyngen og 
grunneiere. 
Kommentar: Grunneierne har klaget på at de ikke har fått beskjed i forkant av møter at 
motparten stiller med juridisk og planfaglig bistand til møter. 
Ringerike kommune kan ikke kommentere forholdet og dialogen mellom grunneiere og 
Treklyngen som foregår privat. Vi bekrefter at det er planfaglig kompetanseforskjell mellom 
Treklyngen og grunneiere, på bakgrunnen av møter der kommunen har deltatt. Areal- og 
byplankontoret i kommunen prøver i så måte å hjelpe grunneiere på best mulig måte ved å 
gi så gode råd som mulig, uten å ta side. 
 
Påstand: Punkt 2 i formannskaps vedtak i møtet 11.6.2013 om båndlegging for en periode 
på 10 år ved fastsettelse av planprogram - hadde formannskapet adgang til å fatte slikt 
vedtak. 
Kommentar: Rådmannen har forelagt dette spørsmålet for kommuneadvokaten og baserer 
sin vurdering på mottatt svar derfra. 
I ovennevnte sak har grunneierne av eiendommene 89/1 og 89/3 klaget til Fylkesmannen 
som har oversendt saken til kommunen for forberedelse. Kommuneadvokaten har blitt 
bedt om å avklare det punktet i klagen som knytter seg til å få påvist hjemmel for det klager 
kaller  

«å båndlegge våre eiendommer for en periode på 10 år».  
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Det oppfattes at spørsmålet er om formannskapet hadde adgang til å treffe beslutning om 
ikke å åpne for utvikling til boligområde, før det er klart om Treklyngen realiserer sine 
planer.  
 
1. Saksforholdet  
Treklyngen ønsker i samarbeid med andre selskaper å utvikle en industriklynge basert på 
skog som råstoff.  Treklyngen har kjøpt Norske Skogs tidligere anlegg på Follum, men 
realisering av deres plan krever større arealer. De har inngått opsjonsavtale med 
kommunen om å kunne kjøpe de nordre deler av kommunens eiendom 87/1 som grenser til 
Follum.  
 
Selskapet ønsker at både 87/1, som de har opsjon på, og de tilstøtende eiendommene på 
Børdalsmoen (89/1 og 89/3) reguleres til industriformål og tok opp med kommunen ønske 
om en områderegulering for alle tre eiendommer. Oppstartmøte fant sted i slutten av 2012 
og forslag til planprogram for områderegulering ble sendt ut på høring. 
 
Da det ble kjent at Treklyngen ønsket en områderegulering til industri tok grunneierne på 
Børdalsmoen kontakt med kommunen og ønsket sine eiendommer regulert til boligfelt, noe 
de opplyste å ha tenkt på lenge, men som uansett først kom til overflaten da Treklyngen 
iverksatte sitt initiativ.    
 
Det hører med at det parallelt med områdereguleringsprosessen pågår en planprosess for 
revidert kommuneplan med arealdel.  
 
Da formannskapet fikk planprogrammet for områdereguleringen til behandling, ble 
Treklyngens forslag vedtatt. Samtidig ble det vedtatt å konsekvensutrede forslaget om 
boligfelt som del av arbeidet med kommuneplanrevisjonen, slik at den prosessen skal 
avklare om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen, dersom Treklyngen ikke gjør bruk 
av området.  
 
Formannskapet vedtok samtidig at hvis ikke Treklyngen tar i bruk området innen det 
tidspunkt opsjonsavtalen deres med kommunen løper ut, dvs. den 31/12 - 2022, så går 
«området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende kommuneplan.»   
 
Det er for sistnevnte vedtak at klagerne etterlyser hjemmel, da de anser at dette 
urettmessig «båndlegger» deres eiendom i 10 år. 
 
2. Vurdering av klage 
2.1 Hadde kommunen adgang til å treffe slik vedtak? 
Plan- og bygningsloven (heretter pbl) fastsetter at det er kommunen som vedtar både 
overordnet arealbruk gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner i form av 
områdeplaner og detaljplaner. Dette følger både av lovens kapittel 3 (§ 3-2 og § 3-3) og 
kapittel 10, 11 og 12. Kommunen har likeledes myndighet til å endre den arealbruk som er 
fastsatt i slike planer.  
 
Grunneiere kan iht. pbl fremme forslag til alternative reguleringer, men har ikke rettskrav 
på en regulering i samsvar med sitt ønske. Valg av reguleringsformål tilligger det kommunen 
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å avgjøre. Riktignok har grunneiere som fremlegger reguleringsforslag i samsvar med 
overordnet plan utvidede rettigheter til å få sitt forslag fremlagt for kommunestyret 
(formannskapet etter delegert myndighet), jf. pbl § 12-11, men det er ikke slik i denne 
saken. I dette tilfellet er grunneiernes eiendom regulert til LNF område per i dag.  
 
Formannskapet har vedtatt at det kan iverksettes en områderegulering til industri og at 
selve arbeidet forestås av Treklyngen. Når formannskapet har vedtatt å gå videre med 
formålet industri, betyr det at kommunen har avvist forslaget om å regulere til boligformål. 
At grunneier ikke kan utnytte sin eiendom til boligformål slik vedkommende selv vil, er noe 
som grunneier må finne seg i.  
 
Normalt vil et slikt vedtak bety at grunneierne har mistet muligheten til å regulere til bolig i 
overskuelig fremtid. Det særskilte i denne saken er at kommunen har vedtatt at Treklyngen 
får regulere området til industri, men at reguleringen reverseres dersom de ikke innen 10 år 
har realisert planene. Grunneierne på Børdalsmoen får i så fall fornyet mulighet til å 
fremme sitt forslag på nytt. I og med at boligformål blir konsekvensutredet som del av den 
pågående kommuneplanprosessen, vil grunneierne uten ytterligere utredning kunne 
fremme forslag om regulering til bolig om 10 år.    
 
2.2 Erstatning 
Det klare utgangspunkt er at den type rådighetsinnskrenkninger som kommunens vedtak 
innebærer, er noe som den enkelte grunneier må finne seg i uten å kunne kreve erstatning 
fra kommunen.   
 
Det som blir situasjonen dersom Treklyngen realiserer sine planer, er at det må skje en 
ekspropriasjon eller frivillig salg av eiendommene. Da vil Treklyngen og grunneierne måtte 
forhandle seg frem til en pris, alternativt må kompensasjonen for eiendommene bli fastsatt 
ved skjønn.   
 
Rådmannen vurderer det slik at det ikke er rettslig grunnlag for å kreve erstatning for 
mellomlegget mellom avståelsespris og det de kunne oppnådd ved å realisere eiendommen 
som boligfelt.  
 
3. Konklusjon 
Formannskapet hadde adgang til å treffe vedtaket.   
 
Påstand: Grunneiere føler det er gjort forskjellsbehandling mellom Treklyngen og 
grunneierne. 
Kommentar: Dette er et valg som er gjort på politisk nivå, og rådmannen kan derfor ikke 
kommentere om det er gjort en forskjellsbehandling ved formannskapsmøtet 11.6.2013. 
 
Påstand: Asbjørn Moens rolle. 
Kommentar: Rådmannen ser at det kan være uheldig at prosjektleder Asbjørn Moen for 
Treklyngen, også er tilknyttet Ringerike kommune via Ringerike Utvikling. Asbjørn Moen har 
dog ingen påvirkning på hvordan Areal- og byplankontoret utfører sin rolle som 
planmyndighet i Ringerike kommune, ei heller formannskapets rolle. 
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Påstand: Erstatning av båndlegging. 
Kommentar: Det er ikke gitt noen informasjon om eventuell rett til erstatning utover det at 
grunneier vil få erstatning for arealene hvis de blir solgt. Dette er på bakgrunn av at 
grunneiernes arealer fremdeles er regulert til LNF, og det kan ikke forskutteres at 
grunneiernes arealer vil bli regulert til bolig ved utarbeidelse av ny kommuneplan. 
 

Treklyngens kommentarer til klagen 
Rådmannen ønsker ikke å kommentere dette ytterligere. 

 
Alternativt forslag til vedtak og konsekvenser av dette 
Dersom formannskapet ønsker å ta klagen til følge kan dette gjøres ved alternativt vedtak:  

1. Formannskapet finner grunn til å ta klagen fra Borlaug Alme og Gamkinn til følge. 

2. Treklyngen anbefales å gjøre opphold i sin planlegging av området på Børdalsmoen 

inntil klagesaken er endelig avgjort av Fylkesmannen. 

 
Dersom klagen ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre 
områdereguleringen for Treklyngen, før klagen er avgjort. Rådmannen anbefaler i så fall at 
Treklyngen gjør opphold i sin planlegging til klagen er avgjort av Fylkesmannen.  
Treklyngen, som tiltakshaver for områdeplanen, har allerede gjort større utredninger i tråd 
med det fastsatte planprogrammet og framdriftsplanen følges stramt for dette prosjektet. 
Det vil bety store konsekvenser for tiltakshaver dersom det nå blir gjort endringer i vedtak 
fattet av formannskapet 11. juni 2013.10.30 
 
Til informasjon 
Rådmannen opplyser at grunneierne fikk presentere sitt innspill om boligbygging på 
Børdalsmoen i formannskapets møte 15. oktober 2013.  

 
Rådmannens tilrådning 
De synspunkter som klageren har framsatt er vurdert. Rådmannen oppfatter at saken er så 
godt opplyst som mulig og foreslår å ta klagen under behandling, og anbefaler å ikke ta 
klagen til følge. 

 
Vedlegg og lenker  

1. Saksframlegg fra fsk 11.06.13* 
2. Saksprotokoll fra fsk 11.06.13* 
3. Klagen via Fylkesmannen 
4. Kommentarene fra Treklyngen 
5. Kommuneadvokatens vurderinger 

 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 31.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder miljø- og areal: Gunnar Hallsteinsen 
leder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Pål Yarra  
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HØNEFOSS KIRKE - KONTORLOKALER  
 

Arkivsaksnr.: 13/3997  Arkiv: 614 D13   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
151/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det kan etableres kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke 
under forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etableringen ikke overstiger en 
investeringskostnad på 6,2 millioner kr. 
 

Bakgrunn 
 
I forbindelse med arbeidet med gjenreising av Hønefoss kirke etter brannen 2010, hadde 
Fellesrådet møte 9.oktober 2013. I møtet besluttet de å be om en politisk avklaring om 
prosjektet kan vurdere kontorlokaler i Hønefoss kirke. 
 

Tidligere politiske vedtak 
 
Formannskapet behandlet 21.august 2012 som sak 182/12 muligheten for kontorlokaler i 
Kirkegata 10 for Hønefoss kirke. Formannskapets vedtak ble: 
 
Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av 
kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å 
legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. 
 

Økonomiske forhold 
 
Kostnader ved gjenreising av Hønefoss kirke 
I kommunestyrets sak 86/11, 30.juni 2011, er oppbygging av ny Hønefoss kirke på 
branntomten vurdert til 49,5 millioner kroner. Vedlagt saken fra 2011, var 
finansieringsplanen: 
 

 Forsikring: 25,9 millioner kr 

 Innsamling: 4 millioner kr 

 Ringerike kommune: 19,5 millioner kr 
I tillegg kommer inventar hvor forsikringsoppgjøret er på 8,8 millioner kr.  
Rådmannen har i forslag til budsjett 2014, handlingsprogram 2014 – 2017 foreslått 20 
millioner kroner i 2015 til gjenreising av Hønefoss kirke. 
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Foreløpig grovkalkyle er oppgitt til å være ca 55-62 millioner eks mva. Her inngår inventar, 
prosjekteringskostnader, utendørsanlegg og lignende. Orgel er ikke medtatt i prisen. De 
reelle kostnadene er ikke klare før etter at anbudsprosessen er gjennomført. 
 
Åpning av nye Hønefoss kirke er estimert til ca 1. august 2016. 
 
Kostnader ved etablering av kontorer i Hønefoss kirke 
Prosjektet har i høst beregnet at merkostnaden for å etablere kontorer i Hønefoss kirke 
inklusive utbygging av ekstra lagerrom som følge av at kontorer plasseres i kirken ligger på 
ca 6,2 millioner kr. 
 
Kontorene som i dag benyttes i Storgaten 11/13 er en del av leieavtalen for alle arealene. 
Men Kirkevergens andel ligger på nivået som Kirkevergen antyder (400 – 430.000,- kr/år) 
ekskl felleskostnader.  
 

Når det gjelder årlige kapitalkostnader har rådmannen beregnet at renter på et lån på 6 mill 
kr pr i dag (men en rente på 2,25 %) være ca 135.000 kr i året (dette vil være fallende etter 
hvert som årene går dersom vi betaler avdrag på lånet). I tillegg kommer avdrag som vil 
være på 150.000 i året ved 40 års nedbetaling og 300.000 ved 20 års nedbetalingstid. 
 
Legger vi 20 års nedbetalingstid til grunn, innebærer det at kapitalkostnadene med 
kontorer i Hønefoss kirke med dagens rente nivå akkurat er innenfor kommunens kostnader 
for Prostens og Kirkevergens stab i Storgaten 11/13. 
 
Usikkerhetsmomenter: 
 

 Hvor lenge rentene vil holde seg så lave som i dag. Normalrente i Norge er regnet til 
5-6 %. 

 Sannsynligheten for at kostnaden for tilrettelegging for kontorer i Hønefoss kirke blir 
6,2 millioner kr 

 Sannsynligheten for framleie av kontorene som Prostens og Kirkevergens stab 
benytter i Storgata 11/13. Dagens leieavtale gjelder til 31.12.2017. Dagens 
kontorlokaler har imidlertid en naturlig avgrensning mot kommunens øvrige leide 
lokaler noe som innebærer at det er mulig å framleie dette som egen enhet.   

Dersom det tillates etablering av kontorlokaler i Hønefoss kirke, må arbeidet med framleie 
startes umiddelbart når det foreligger en konkret fremdriftsplan for bygging av kirken etter 
anbudsprosessen. 
 
Fordeler og ulemper 
 
I forbindelse med overnevnte sak om mulige kontorlokaler i Kirkegata 10, svarte 
Kirkevergen på spørsmål ved fordelene om å etablere kontorene i Kirkegata 10 fremfor å 
beholde kontorene i Storgata 11: 
 

 Kortere avstand til Krematoriet og kirken. 

 Rundt 200 av de 314 begravelsesseremoniene avholdes i krematoriet/kirken. 

 Lettere å holde en åpen kirke når lokalitetene er nærme. 
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 I fremtiden blir man pålagt opplæring i alderen 0-18 år, og mye av undervisningen vil 
foregå i kirken. Da er det godt med kort avstand. 

Rådmannen vurderer at overnevnte fortsatt er gyldig også for kontorlokaler i kirken. Andre 
fordeler er: 
 

 Dette er en løsning som Fellesrådet ønsker 

 Det oppleves at det er enda lettere å holde kirken åpen 

 Ringerike kommunes forpliktelse til å vurdere lokaler i Kirkegata 10 for Prostens og 
Kirkevergens stab oppheves og eiendommen kan utvikles videre uavhengig av dette.  

Kirkevergen anfører også i sin epost av 20.september 2013: 
 
«Kontor. 
Styringsgruppen ønsker kontor i nye Hønefoss kirke (16-18 stykker). Det vil gi en bedre 
måloppnåelse iht vedtatt romprogram, og en mer åpen og inkluderende kirke. 
Kontorene kan være forholdsvis små. Prester, diakon og kirkeverge kan ha behov for å kunne 
føre en samtale med besøkende på kontoret. 
Kontor langs yttervegg, med glassvegg inn mot «mingleområdet» i midten. 
I mingelområdet avsettes det plass til arbeidsstasjoner, og plass til et lite møte. 
 
Ønskelig med god ankomst til kontor med god skilting og egen inngang.» 
 
Mulige ulemper ved å etablere kontorer i kirken er: 
 

 Det er begrensede muligheter for å utvide lokalene i Hønefoss kirke for Prostens og 
Kirkevergens stab dersom det senere skulle vise seg at arealbehovet er større enn 
dagens vurdering 

 Kommunens gjeld økes med 6,2 millioner kr (selv om kapitalkostnadene dekkes av 
reduserte leiekostnader) 

 Usikkerhetsmomentene nevnt under økonomi over 
 
Alternative forslag til vedtak 
 
Formannskapet kan velge å ikke ha en øvre grense for tilrettelegging av kontorlokaler i 
Hønefoss kirke. I tillegg kan selvfølgelig formannskapet også velge å si nei til kontorlokaler i 
Hønefoss kirke, eventuelt tydeliggjøre at formannskapets vedtak 21.august 2012, sak 
182/12, om muligheten for kontorlokaler i Kirkegata 10 opprettholdes. 
 

Rådmannens vurdering 
 
Ringerike kommune har ikke økonomisk handlingsrom og bør så langt det er mulig unngå 
nye økonomiske forpliktelser. I denne saken, sannsynliggjøres en finansiering gjennom 
reduserte leiekostnader i Storgaten 11/13. Den største risikoen er derfor hvorvidt det er 
mulig å framleie kontorlokalene i Storgata 11/13 fra Hønefoss kirke står ferdig (estimert til 
1.august 2016) til 31.12.2017. 
 
Rådmannen forslag er basert på føringene formannskapets vedtak 21.august 2012, sak 
182/12, hvor vedtaket var at under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke 
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øker ved etablering av kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike 
kommune som intensjon å legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. Å 
bygge kontorlokaler i selve kirkebygget ansees å være innenfor dette vedtaket. 
 
Rådmannen foreslår å være positiv så lenge Ringerike kommunes andel ikke overstiger 6 
millioner kr. Dette gir Fellesrådet mulighet til å finne andre finansieringskilder dersom den 
økte investeringen som følge av tilrettelegging for kontorer overstiger 6,2 millioner kr.  
 
Prosjektet bør be om pris både med (opsjon) og uten kontorer i Hønefoss kirke i 
anbudsprosessen slik at det er mulig å få frem den reelle prisforskjellen. 
 
 
 

Vedlegg 
 Epost fra Kirkevergen 20.september 2013 

 Epost fra Kirkevergen 9.oktober 2013 

 Kirkevergens kostnadsvurdering 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.11.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
saksbehandler: Knut E. Helland 
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Fra: Kjetil Gjærde [mailto:kirkeverge@ringerike.kirken.no]  
Sendt: 20. september 2013 16:07 
Til: Knut Edvard Helland 
Emne: Hønefoss kirke. Kontor. 
  
Hei igjen Knut E. 
  
Styringsgruppen ønsker en «politisk avklaring» med Ringerike kommune på at de ønsker 
kontorer i kirkebygget. 
  
Det har tidligere vært sagt at man kunne ha kontorer i Kirkegata, og at kontorer ikke 
økonomisk må belaste prosjektet. 
Underforstått at leiekostnadene her i Storgata må finansiere ekstra kostnader med å bygge 
kontorer. 
  
Dessverre har arkitekten vært sykmeldt de siste ukene, og vi har ikke fått noen summer på 
hvor mye ekstra kontor vil koste fra LINK. 
  
Per J. Stenbro sier at lager koster 18.000,- pr kvadratmeter og kontor 23.000,- pr 
kvadratmeter. 
Med slike tall vil alternativ A (med kontorer)koste 6 millioner mer enn alternativ B. 
Dersom husleiekostnaden er 430-450.000,-, rentefoten er 3%, så blir nåverdien etter 20 år 
mer enn hva det vil koste å bygge. 
  
Det jeg noterte meg fra møtet i dag når det gjelder kontor er: 
  

Kontor. 
Styringsgruppen ønsker kontor i nye Hønefoss kirke (16-18 stykker). Det vil gi 
en bedre måloppnåelse iht vedtatt romprogram, og en mer åpen og 
inkluderende kirke. 
Kontorene kan være forholdsvis små. Prester, diakon og kirkeverge kan ha 
behov for å kunne føre en samtale med besøkende på kontoret. 
Kontor langs yttervegg, med glassvegg inn mot «mingleområdet» i midten. 
I mingelområdet avsettes det plass til arbeidsstasjoner, og plass til et lite 
møte. 
 
Ønskelig med god ankomst til kontor med god skilting og egen inngang. 
 
Ønskelig med en politisk avklaring med hensyn til kontorløsningen, jf tidligere 
samtaler og tilbud om å benytte areal i Kirkegata.  
Kirkevergen informerer og avklarer med Knut E. Helland om videre politisk 
behandling. Fellesrådet har møtet 9. oktober. 

  
  
I uke 39 har jeg ledig tid på torsdag og fredag ettermiddag. 
Flott om du har anledning til å ta en prat for hvordan vi kan få en «politiske avklaring» for å 
gå videre med kontorene. 
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Ha en fortsatt fin dag – og snart helg. 
  
Mvh 
Kjetil 
  
  
  
  
Vennlig hilsen 
Ringerike kirkelige fellesråd 
---------------- 
Kjetil Gjærde 
Kirkeverge 
Telefon +47 4164 9292 
Besøk oss på: www.ringerike.kirken.no 
--------- 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og 
taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du 
har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av 
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.  
--------- 
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Fra: Kjetil Gjærde [mailto:kirkeverge@ringerike.kirken.no] 
Sendt: 9. oktober 2013 23:01 
Til: Knut Edvard Helland 
Emne: Hønefoss kirke. Med kontorer. 

 

Hei igjen fungerende Rådmann. 
Fellesrådet hadde møte i kveld, og de ønsker en «politisk avklaring» på at vi kan gå videre med 
planene med kontorer i nye Hønefoss kirke. 

 
Som vi var inne på under vårt møte sist fredag, så er rammen for kommunens bidrag gitt i 
langtidsbudsjettet – ca 20 mill. 

 
Fellesrådet er opptatt av å få aksept fra politikerne i Ringerike kommune  på at man totalt sett vil 
spare penger på å bygge kirke med kontoret, selv om at byggesummen isolert sett blir høyere. 
De ønsker en overskrift om at «det lønner seg å bygge kirke med kontorer» i stedet for at 
«kirken blir 6 millioner dyrere å bygge». 

 

Jeg vet ikke helt hvordan du skal formulere dette overfor politikerne i din saksutredning. Du 
står selvsagt fritt til å formulere dette på din måte, og jeg står til rådighet for utfyllende 
informasjon om du ønsker det. 

 
For at fremdriften i prosjektet ikke stanser opp, så ønsker Fellesrådet en så rask behandling som 
mulig. 
 
Ønsker deg en fin, fin dag. 
Vennlig hilsen 
Ringerike kirkelige fellesråd 
---------------- 
Kjetil Gjærde 
Kirkeverge 
Telefon +47 4164 9292 
Besøk oss på: www.ringerike.kirken.no 
--------- 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og 
taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du 
har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av 
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 
--------- 
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KOSTNADER KONTOR I HØNEFOSS KIRKE

Ekstra kostander for å bygge kontor i kirkebygget.

Arealkostnad pr kvm kontor 23000
Arealkostnad pr kvm lager 18000
Diff 5000

Areal Kostnad
Kontorlokaler 335,3 1 676 500       (For å lage kontor i 1. etg. Alt A. Diff kr)
Lager ekstra 187,8 3 380 400       (Under kirkebakken)
Ekstra for kontor i kirken 5 056 900       

Alternativ utregning:
Se på totalareal i de ulike løsningene og gange opp med kvadratmeterpris for kontor.

Areal alt A 1838 kvm
Areal alt B 1569 kvm
Diff 269 kvm a kr 23000 6 187 000     

Hvor mye finansierer husleien vi har i dag?

Årlig husleie -430 000         kr (Vil sannsynligvis øke i perioden)
Rentefot 3,0 %
Nedbetaling 20 år (Hvor lang tid er normal nedbetalingstid?)

Nåverdi av årlige innbetalinger: kr 6 397 314

Konklusjon:
Ut fra den første grovkalkylen, så ser det ut for at det er mulig å finansiere kontorlokaler
i det nye kirkebygget med den husleiekostnaden vi har i dag i Storgata 11.
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BARNS PSYKOSOSIALE MILJØ I BARNEHAGENE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3810  Arkiv: B00   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.11.2013 
40/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.11.2013 
152/13 Formannskapet 12.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten, ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”, tas til orientering. 
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har temaet på sin agenda årlig. 
3. Funnene fra tilsynet innarbeides i barnehagenes års- og handlingsplaner. 

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 
 Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har i perioden 2010 – 2013 
gjennomført systemtilsyn i barnehagene i kommunen etter en tredelt metode slik: 
 

1. Innledningsvis ble det gjennomført et informasjonsmøte for barnehagene. Deretter 
har informasjonen blitt fulgt opp gjennom et informasjonsskriv. 

2. Barnehagenes styrende dokumenter, rutiner, registrerte volds- og mobbesaker de 
siste to årene har blitt kartlagt ved en spørreundersøkelse. 

3. Avslutningsvis ble det gjennomført utdypende tilsynsbesøk ved tre barnehager. 
 

  Målet har vært å kartlegge barnehagenes arbeid for å ivareta og fremme barnas 
psykososiale miljø. Overordnet målsetting har vært å bidra til læring og forbedring.  
 
I Ringerike kommune er det 11 kommunale og 20 private barnehager. Tilsynet her rettet 
seg mot alle barnehagene. Selv om lov om barnehager gjelder for alle uavhengig av 
eierskap, har barnehagemyndigheten (Ringerike kommune) noe ulik påvirkningskraft ut fra 
eierskap. 

 
Beskrivelse av saken 
Etter avsluttet tilsyn har arbeidet munnet ut i en samlerapport. I konklusjonspunktet i 
rapporten kommer det fram at barnehagene i Ringerike er engasjerte i barnas psykososiale 
miljø. Det ble imidlertid funnet holdepunkter for å hevde at barnehagene har utfordringer 
knyttet til etterlevelsen av myndighetskravene. 
Tilsynet avdekket at barnehagene i Ringerike ikke har et fungerende styringssystem for å 
ivareta og integrere brukererfaringer fra foreldre/foresatte og barna. Videre er det et behov 
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for kompetanseheving knyttet til begrepene vold og mobbing, samt å utvikle et system for 
registrering av vold, mobbing og uønsket atferd i barnehagene. 
 
 
Tilsynet finner begrunnet bekymring for om barnehagene i Ringerike ivaretar Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Tilsynsmyndigheten anbefaler barnehageeiere og –ledere å tydeliggjøre og vektlegge det 
systematiske arbeide for barnas psykososiale miljø i alle barnehagene i kommunen. 

 
Juridiske forhold  
Tilsynet er hjemlet i Lov om Folkehelse kapittel 2, §4 og §5 og kapittel 3 §8 og §9 i samme 
lov. 

 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen merker seg de funn samlerapporten trekker fram i konklusjonen. Tilsynet er et 
godt utgangspunkt for forbedring og utvikling. Målet er at alle barn som har plass i en av 
barnehagene i kommunen skal oppleve en god og trygg hverdag i barnehagen. Det er av 
avgjørende viktighet også for foreldre/foresatte. 
 
Rådmannen mener det gode samarbeidet mellom barnegane i kommunen er et godt 
utgangspunkt for å få på plass et system for kontroll, sikring og utvikling av planer for arbeid 
med barnas psykososiale miljø i barnehagene. 

 
Vedlegg 
* Kommuneoverlegens tilsynsrapport; ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”. 

 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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Barnas psyko-
sosiale miljø i 
barnehagen 
 

Samlerapport for miljørettet 
helseverns systemtilsyn. Ringerike 
kommune  
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike 
kommune har i perioden 2010-13 gjennomført systemtilsyn i barnehagene i 
kommunen. Målet har vært å kartlegge barnehagenes arbeid for å ivareta og 
fremme barnas psykososiale miljø. Overordnet målsetting har vært å bidra til 
læring og forbedring. De dokumenterte observasjoner er ment å danne 
grunnlag for barnehagens videre arbeid med barnas psykososiale miljø.  

 

Mai 2013 
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Sammendrag 

Målet med systemtilsynet er å kartlegge barnehagenes arbeid for å ivareta og fremme 
barnas psykososiale miljø. Overordnet målsetting er å bidra til læring og forbedring. 
Systemtilsynet er gjennomført etter en tredelt metode. Innledningsvis ble det gjennomført 
et informasjonsmøte for barnehagene deretter har informasjonen blitt fulgt opp gjennom 
informasjonsskriv. Barnehagenes styrende dokumenter, rutiner, registrerte volds- og 
mobbesaker m.m. de to siste årene kartlagt ved bruk av en spørreundersøkelse (Questback).  
Avslutningsvis ble det gjennomført utdypende tilsynsbesøk ved tre barnehager.  
 
Funn: 
Under tilsynet har barnehagene fremstått som positive og engasjerte. Det ble presentert 
flere tiltak i arbeidet med barnas psykososiale miljø. 30 av 31 barnehager deltok i 
undersøkelsen. Deltagende barnehagene oppgir å ha til sammen 1380 barn. 
  
I undersøkelse ble det kartlagt hva barnehagene har av styrende dokumenter, hvordan de 
brukes, evalueres og videreutvikles. Undersøkelsen viste stor spredning i antall og omfang av 
styrende dokumenter. Barnehagene har ikke et ensartet sett med styrende dokumenter for 
arbeidet og ikke alle kan vise til forbindelser mellom dokumentene. Barnehagene oppgir å ha 
fra ett til åtte styrende dokumenter (snitt 2,8). De styrende dokumentene omfatter 
gjeldende lovverk, nasjonale retningslinjer, rammeplaner, egne lokale planer og årshjul.  
 
Systemtilsynet hadde hovedfokus på mobbing og vold i barnehagen. På tilsynsbesøkene ble 
det avdekket god forståelse av begrepene ”vold” og ”mobbing”. Men de intervjuede ga 
uttrykk for at begrepene ”mobbing” og vold” ikke var egnet karakteristikk for små barns 
handlingsmønster, barna mangler både bevissthet rundt sin egen handling og forståelse av 
konsekvensene av egen handlingen. De intervjuede opplyste at begrepet ”trivsel” derfor ble 
benyttet. For å sikre barna et godt miljø er det nødvendig at barnehagene har klare kriterier 
for hvordan sentrale begreper skal forstås.  Funn knyttet til begrepsforståelse indikerer et 
behov for kompetanseheving.  
 
Spørreundersøkelsen avdekket at 70 % av barnehagene har kartlagt barnas trivsel i løpet av 
de to siste årene, 80 % av barnehagene oppgir at de har oversikt over barn som ikke trives.  
Videre opplyser 80 % av barnehagene at de har kartlagt foreldres tilfredshet og 73 % av 
barnehagene har oversikt over de foreldrene som ikke er tilfreds. 70 % av barnehagene 
mener å ha oversikt over barn som opplever seg mobbet eller utsatt for vold. 73 % oppgir at 
de har oversikt over de foreldre og barn som opplever mobbing og vold i barnehagen. 
 
Systemtilsynet avdekket at barnehagenes system for integrering av tilbakemeldinger fra 
brukerne, er mangelfulle. Det gjøres for eksempel regelmessige tilfredshets- og 
trivselsundersøkelser, men resultatene av disse bekjentgjøres og benyttes i liten grad i 
organisasjon på overordnet styringsnivå. Foreldreråd rapporterer at de i varierende grad er 
involvert i de saker og forhold som angår barnas psykososiale miljø. Brukerengasjementet 
(foreldre og barn) er vesentlig for å lykkes i arbeidet med utvikling av det psykososiale 
miljøet i barnehagen. 
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Konklusjon 
De dokumenterte observasjoner som framkommer av denne undersøkelsen, er ment å 
danne grunnlag for barnehagenes videre arbeid med barnas psykososiale arbeidsmiljø. 
Tilsynsmyndigheten vurderer at det er grunnlag for følgende konklusjon: 
Barnehagene har planer for arbeid med barnas psykososiale miljø, men har ikke et 
dokumentert system for kontroll, sikring og utvikling av planen for arbeidet. Barnehagenes 
utfordring ligger i å utarbeide og implementere et system for styring av arbeidet med 
psykososiale forhold for barna.  
Tilsynet avdekket at det blant barnehagenes ansatte, er en erkjennelse av at begrepet 
mobbing ikke oppleves som dekkende for de observasjoner som gjøres, spesielt for de 
minste barna i barnehagen. Barnehagen er en arena for læring og mestring av sosiale 
ferdigheter. Det framstår et sentralt behov for å presisere begreper og vurderinger knyttet 
til barnas psykososiale miljø, herunder begrepene mobbing, vold og trivsel. 
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DEL I: INNLEDNING OG VALG BAKGRUNN 
Systemtilsynet er utført av fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther og 
kommuneoverlege Karin Møller i perioden 2010-2013. Sektor for oppvekst i Ringerike 
kommune ved spesialrådgiver Geir Svingheim og kommunalsjef Marianne Mortensen er 
holdt orientert om tilsynet og tilsynsmetoden. Faglig bistand er gitt av kommunepsykolog 
Ingrid Sønstebø. Teknisk bistand til Questback-undersøkelsen er gitt av avdelingsleder for 
organisasjonen i Ringerike kommune, Magnus Nilholm. 
 

1. Begrunnelse for valg av tilsynsfokus  
 
Mobbing utgjør en betydelig folkehelseutfordring. Mobbing er en sterk risikofaktor både for 
akutte og senere psykiske lidelser (Olweus, 1992). Langtidseffektene illustreres av en norsk 
undersøkelse der man fant at omkring halvparten av de voksne pasientene som søkte 
poliklinisk hjelp for psykiske lidelser, hadde vært utsatt for alvorlig mobbing på skolen 
(Fosse, 2006 i Mykletun et al, 2009). Ikke bare mobbeofrene, men også de som plager andre 
(spesielt gutter), har forhøyet risiko for å utvikle vansker. Vanligst er kriminalitet og 
rusmisbruk (Sosial- og Helsedirektoratet, 2007. IS-1455; Sourander et al., 2007). I en av 
Olweus` studier fant man at rundt 60 % av guttene som mobbet andre i 7. til 10. klasse ble 
dømt for en eller flere kriminelle handlinger før de fylte 24 år (Olweus, 2009). Både den som 
mobbes og den som utsetter andre for mobbing er i risiko for utvikling av sosiale og psykiske 
vansker.  Mobbing påvirker også barnas læringsnivå; 90 % av mobbede elever opplever et 
fall i karakterer i skolen (Olweus, 1992).  
 
Arbeid mot mobbing har vært et sentralt satsningsområde i oppvekstsektoren de senere 
årene (Kunnskapsdepartementet). Til tross for dette er mobbing fortsatt en sentral 
utfordring. Mobbing resulterer i en subjektiv opplevelse av krenkelse og tap av trivsel, og er 
med det et brudd på retten til å bli respektert og å være trygg. Kritiske suksessfaktorer for å 
sikre gode oppvekstmiljø for barna er at arbeidet må være systematisk, langsiktet og synlig i 
planene for barnehagen.  
 
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011 gis barnehagen et viktig 
samfunnsoppdrag gjennom tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Barnehagene 
gis et ansvar for å legge til rette for utvikling av sosial kompetanse gjennom å motvirke 
utvikling av problemadferd. Det krever tydelige omsorgsfulle og nære voksne med 
holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig å møte, forstå og oppdra barn på 
en god måte. Barna har krav på å bli respektert og oppleve trygghet i barnehagen. Det gjør 
barnehagen til en viktig arena der barna erfarer, lærer og øver sosiale ferdigheter, relasjoner 
og utvikler et selvbilde. 
 

2. Barn- og barnehager i Ringerike kommune 
I Ringerike er det 1859 barn i alderen 0 til 5 år (KOSTRA: 15.12.2012). 
 
Det totale antall barn i barnehager i Ringerike i denne undersøkelsen er oppgitt til 1380.  I 
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kommunen er det i alt 31 barnehager: syv familiebarnehager, 13 private barnehager og 11 
kommunale barnehager.  
 
Barnehagene varierer i størrelse fra en til fire avdelinger med mellom åtte og 120 barn, 
familiebarnehagene har en til to avdelinger eller maksimalt 10 barn. Alle barnehager i 
Ringerike er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 
6. Krav om godkjenning. Godkjenningene ble gitt i perioden 1998 – 2012. 
 

3. Systemtilsyn 

Dette tilsynet gjennomføres som et systemtilsyn med fokus på om virksomhetenes praksis er 
underlagt styring og om praksis samsvarer med myndighetskravene. Barnehagene skal ha et 
internkontrollsystem som skal synliggjøre at virksomheten tilrettelegger sine tjenester slik at 
myndighetenes krav til faglig forsvarlighet oppfylles. Et fullverdig internkontrollsystem 
krever at virksomheten: 

1) har et styringssystem som gir oversikt over styrende dokumenter 
2) kontrollerer at de styrende dokumenter er kjent, akseptert og gjenspeiles i 

tjenesteutøvelsen  
3) sikrer kontinuerlig utvikling av tjenesten ut fra risikovurderinger og analyser 

 

4. Lovgrunnlag  

Det aktuelle tilsynet baseres på Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) samt Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 12 med henvisning til § 4: 
 

§ 4. Ansvar. Internkontroll  
       Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold 
av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til 
enhver tid gir.  
       Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.  
§ 12. Psykososiale forhold  
       Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 

 

5. Begrepsavklaringer 

Styrende dokumenter er fellesbetegnelse på de dokumenter som inneholder informasjon 
om organisasjonens mål, planer, prosedyrer og rutiner som virksomheten har utarbeidet og 
som utgjør en del av virksomhetens styringssystem. 
Resultatdokumenter (registreringer) er dokumenter som sier noe om praksis i 
virksomheten; informasjon om hva som har skjedd. 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.  
Ved systemtilsyn undersøkes det om internkontrollen sikrer forsvarlige tjenester. Avvik 
funnet ved tilsyn framkommer gjennom å avdekke mangler eller svakheter i tjenesteytingen.  
Tilsynet registrerer hva det er i interkontrollen som medfører eller gir økt risiko for svikt i de 
faglige aktiviteter.  Fokus er på det området tilsynet omfatter. 
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Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift, men der myndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 
Tilsynsmyndigheten kan trekke fram andre forhold, som for eksempel forhold som har 
bidratt positivt til at det ikke er funnet avvik på et område. 
Revisjonsbevis er en betegnelse som nyttes i vurderingen av forhold tilsynet avdekker.  
Tilsynsmyndigheten må ut fra sin faglige og juridiske erfaring bedømme når et forhold er 
tilstrekkelig sannsynliggjort for å kunne brukes som revisjonsbevis.  
Systematisk og kontinuerlig forbedring og læring 
Hovedformålet med systemtilsynet er gjensidig læring. De dokumenterte observasjoner skal 
danne grunnlag for skolens videre arbeide mot utvikling av barnas psykososiale arbeidsmiljø 
på skolen.  Tilsynsmyndigheten har benyttet en modell for systematisk og kontinuerlig læring 
og forbedring (modell etter Deming) i utforming av tilsynet og tilsynsrapporten: 
 

 

Figur: 1 Modell etter Demings kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring, jf. Diskusjon 

 
Definisjon av begrepet mobbing, trivsel og psykososial helse. 
 
Mobbing: 
De fleste definisjoner av begrepet mobbing fremhever at en person over tid utsettes for 
negative handlinger fra én eller flere personer, og at styrkeforholdet (fysisk eller psykisk) 
mellom mobber og mobbeoffer er ujevnt. 
 Olweus (1992:17) har utviklet en av de mest anvendte definisjoner av begrepet mobbing:  

«En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og  
over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer». 

 
I Utdanningsdirektoratets veileder Barn sin trivsel - voksne sitt ansvar, 2012 beskrives 
begrepet mobbing i en rekke momenter:  

•Kontroll av 
tjenestene (Vet vi 
hva vi skal gjøre?) 

•Sikring av     
tjenesten (Gjør vi 
det vi sier vi skal 
og vil gjøre?) 

•Planverk (Hva skal 
vi gjøre?) 

•Forbedring (Hva 
gjør vi for å 
korrigere og 
utvikle  
tjenestene?) 

Utvikle Plan 

Arbeid Sjekk 
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"Mobbing blir definert ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner er at: 
- det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere 

mot en annen 
- den som blir utsatt for erting, plaging, eller utestenging, er lett tilgjengelig som del av 

et fellesskap han eller hun ikke har valgt selv 
- det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg 
Noen legger til at: 
- handlingene må ha en viss hyppighet og gå for seg over tid 
- handlingene er planlagte eller ondsinnede" 

 
Det understrekes at opplevelsen av mobbing er subjektiv, og definisjonsretten ligger hos den 
som føler seg utsatt for mobbing.  
 
Trivsel: 
Begrepet trivsel anvendes i dag som et sentralt begrep for å angi barnas psykososiale helse: 
«Trives barnet?» er et kjernespørsmål.  
Forhold som er relevante for god trivsel, kan beskrives i ulike hovedkategorier;  
God trivsel forutsetter at individet opplever at egne behov er tilfredsstillende dekket 
innenfor:  

- Mellommenneskelige relasjoner (f.eks. familie, venner, trygghet, sosial tilhørighet og 
nettverk, fravær av mobbing m.v.)  

- Egen utvikling og verdighet 
- Materielle verdier (mat, klær, utstyr m.v.) 
- Tilgang til kollektive verdier; f.eks. kulturelle tilbud, opplæringstilbud, 

friluftsområder, aktivitetstilbud, lekeplasser. 
 
Det finnes i dag ikke en samlet definisjon av hva god trivsel er. I det avspeiles det at trivsel er 
et bredt og individuelt begrep, som har mange vinklinger. Vi mener derfor det er relevant å 
se på trivsel som et komplekst og individuelt relatert begrep, og oppfordrer til at vi fremover 
i bruken av begrepet er mest mulig presise. 
 
Psykososial helse: 
Slik det er beskrevet i veileder: Helse, miljø og trivsel i barnehagen (Sosial- og 
helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, mfl):  

"Psykososial helse forbindes med opplevelse av: trygghet, mestring, nærhet, og 
livsglede. 
Helsebegrepet beskrives i dag på ulike måter. Det dreier seg ikke bare om fravær av 
negative faktorer som for eksempel sykdom, mobbing og skade, men like mye om 
tilstedeværelse av positive faktorer som trivsel, overskudd, mestring og sosial støtte 
m.m.)".  

 
Mobbing kan føre til dårlig helse og tap av trivsel.  Petter F. Hjort har utviklet en definisjon av 
god helse som nyttes i Ringerike kommunes folkehelsearbeid: 
 

«God helse er å ha overskudd til å mestre hverdagens utfordringer» 

Side 99 av 154



Samlerapport - Barnas psykososiale miljø i barnehagen 
 

 

Ringerike kommune, kommuneoverlegen, mai 2013 
 
 

9 

DEL II: SYSTEMTILSYN 2010 - 2013 

 
Ved tilsynet er det fokusert på de tjenester som ytes til brukerne (barn og foreldre/foresatte) 
i barnehagen. Tilsynet er ment å undersøke om barnehagenes internkontrollsystem sikrer at 
alle barna faktisk får de tjenestene de har rett til i henhold til Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v., at tjenestene er levert til rett tid og er av rett kvalitet.  
 

1. Metode: 
Tilsynet er tilrettelagt med tre moduler: 
 
Tilsynets del 1: Fagmøte 
Høsten 2010 arrangerte Miljørettet helsevern i Ringerike kommune en to timers 
temasamling for ledere i skoler og barnehager i Ringerike med fokus på internkontroll, tilsyn 
og psykisk helse for barn og unge. Program: Se vedlegg I.   
 
Tilsynets del 2: QUESTBACK-undersøkelse. 
Spørreskjemaet brukt i Questback-undersøkelsen er utarbeidet av tilsynsmyndigheten. 
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2012. Skjemaet ble sendt til alle barnehager i 
Ringerike. Spørsmålene var knyttet til: 

1. Planer, prosedyrer og rutiner 
2. Psykososialt miljø 
3. Tilsyn med barna 
4. Mobbing og vold 

Kopi av spørreskjema: Se vedlegg II 
 
Tilsynets del 3: Systemorientert tilsyn 
Tilsynene ble gjennomført som heldagstilsyn i januar 2013 ved fagansvarlig miljørettet og 
helsevern og kommuneoverlegen. Barnehagene som ble besøkt ble valgt med mål om å 
dekke variasjonen. Valget falt på tre barnehager med til sammen 179 barn (tilsvarende 13 % 
av barn i barnehager i Ringerike):  

- En privat to avdelings barnehage 
- En privat fire avdelings barnehage 
- En kommunal fire avdelings barnehage   

 
Det ble nyttet ensartet agenda for systemtilsyn: 

 Åpningsmøte 

 Intervju: Styrer, to pedagogiske ledere og to assistenter (valgt av styrer) 

 Befaring på sosiale møteplasser. 

 Intervju: FAU-leder. 

 Sluttmøte med oppsummering av funn 
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2. Rapportering 

 
I tilsynsrapportens generelle del gjennomgås en sammenstilling av resultater og funn fra 
spørreundersøkelsen (questback) og tilsynsbesøkene. De tre barnehagene som har hatt 
supplerende tilsyn, vil motta egen tilbakemelding med nærmere redegjørelse for funnene.  
Samlerapporten vil være offentlige dokumenter og vil bli forelagt politiske organer. 
Opplysningene om de enkelte barnehagene vil være unntatt offentlighet da disse anses for å 
være en del av de interne arbeidsdokumentene i denne saken.   
 

3. Resultater   

a. Questback-undersøkelsen 
 

Svarprosent: 
Styrerne ved kommunens 31 barnehager fikk tilsendt questback-skjema på e-post. Svar 
prosenten er 97 % av barnehagene (30 av 31 barnehager). Disse 30 barnehagene oppgir å ha 
ansvar for 1380 barnehagebarn. Barnehagene rapporterte dataene for de to siste årene. 
 
Funn: 
Styrende dokumenter:  
Barnehagene refererer til et omfattende og uensartet sett med styrende dokumenter for 
arbeidet med det psykososiale miljøet for barna. Antall dokumenter varierer fra ett til åtte 
med et snitt på 2,6 dokumenter per barnehage.   
15 barnehager oppgir sentralt lovverk som "barnehageloven", "rammeplan" og hefte 
"mobbing i barnehage". 18 oppgir egne planer, HMS - eller andre rutiner, 25 oppgir 
fagplaner, seks barnehager oppgir kommunens internkontrollsystem, 14 barnehager bruker 
årshjul eller årsplaner, fire barnehager bruker ”alle med”, en oppgir å bruke programmet 
”styrerassistenten” og seks opplyser å gjennomføre årlige brukerundersøkelser. Det framgår 
ikke av svarene at det er ikke en tydelig sammenheng eller hierarki i de styrende 
dokumenter. 
 
Resymé: Tilsynet avdekket at det ikke oppføres ensartet sett av plan- og styringsdokumenter 
i barnehagene og det angis ikke et tydelig hierarki mellom de ulike plan og 
styringsdokumentene i de enkelte barnehagene. 
 
Kjennskap til planer og prosedyrer. 
Spørsmål: Hvordan blir prosedyrene gjort kjent for medarbeiderne? 
Mange barnehager oppgir at de har flere innfallsvinkler (fra en til syv, snitt: 2,4) i arbeidet 
med å gjøre de styrende dokumentene kjent blant medarbeiderne.  
Av responsen framgår at gjennomgang av de styrende dokumentene for å sikre kjennskap til 
planverket, er jevnlig tema på personalmøter (20), pedagogiske ledermøter (7) og 
avdelingsmøter (8).  Videre oppgir ni styrere at de ansatte medvirker i utformingen av 
planene. Ni styrere oppgir at planverket er oppe på årlige plan- eller fagdager. 
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Kontroll av etterlevelse av plan og prosedyrer 
Hvordan kontrollerer du at prosedyrene følges?  
17 barnehager oppgir at kontroll med etterlevelse av planverket er tema på samtaler med 
ansatte, fire oppgir å benytte kvittering på at de styrende dokumentene (planverket) er lest. 
Tolv oppgir å ha prosedyrer for og dokumentasjon på evaluering av planverket, fem oppgir å 
nytte foreldresamtaler, ni styrere oppgir egenvurdering, observasjoner og samarbeid for 
kontroll med at planverkets etterleves. 
 
Resymé: Styrerne opplyser at sikring av kunnskaper om og kontroll med etterlevelse av 
planer og prosedyrer gjøres i ulike arenaer og at det nyttes ulike fremgangsmåter i de ulike 
barnehager. Felles er høy grad av muntlig formidling som metode for kontroll og sikring med 
etterlevelse av barnehagens internkontrollsystem.  
 
Kartlegging av trivsel: 

21 (70 %) barnehager har kartlagt barnas trivsel i løpet av de to siste årene, hvorav 13 (43 
%) av barnehagene bruker strukturerte spørreskjema.   
 

24 (80 %) barnehager oppgir å ha oversikt over barn som ikke trives.  
 

24 (80 %) barnehager oppgir å ha kartlagt foreldrenes tilfredshet i løpet av de to siste årene, 
av disse har 22 (73 % av barnehagene) brukt strukturert skjema og to (7 % av barnehagene) 
har brukt samtaler. 
 

22 (73 %) barnehager oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som ikke er tilfreds, to 
(7 %) har ikke svart og 6 (20 %) har ikke oversikt. 
 

 
Resymé: Tilsynet avdekket at over 70 % av barnehagene, ved bruk av strukturerte og egne 
spørreundersøkelser, gjennomførere årlige trivselsundersøkelser og opplever å ha oversikt 
over om barna trives og om foreldre er tilfredse med barnehagen.  
 
Vold og mobbing: 

21 (70 %) barnehager oppgir å ha oversikt over barn som opplever seg mobbet eller utsatt 
for vold.  5-6 barnehager oppgir at mobbing kan forekomme. Diffuse svar, i antall er < 10 
barn, men barnegrupper er nevnt uten å angi antall barn på gruppen. 
 

22 (73 %) barnehager oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som opplever 
mobbing og vold i barnehagen. 
 

 
Resymé: 70 % av barnehagene opplyser at de har oversikt over barn og foreldre, som 
opplever mobbing i barnehagen. 
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Egenkompetanse: 

Alle barnehagene er enige i påstanden om at de har kompetanse på å oppdage de barna 
som ikke trives i barnehagen.  
 

Alle barnehagene er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å legge til rette for et 
godt psykososialt miljø. 
 

25 (83 %) barnehager er enige i påstanden om at trivselsundersøkelser et viktig tema på 
foreldremøter. 
 

29 (97 %) barnehager oppgir at foreldrene er opptatt av barnehagens tilretteleggelse av 
barnas psykososiale miljø.  
 

 
Resymé: Barnehagene oppgir at de anser seg for å ha god kompetanse på barnas trivsel og 
psykososial behov og at foreldrene er engasjerte i barnas psykososiale miljø. 
 

b. Resultat fra tilsynsbesøkene 
 
Det ble gjennomført tilsyn i tre eller 10 % av barnehagene. De tre barnehagene oppgir å ha 
tilsyn og omsorg med 179 eller 13 % av barna. De tre barnehagene som ble besøkt har ulik 
driftsprofil. Alle er relativ store barnehager med flere avdelinger og alle har barn i alderen 1-
6 år. Alle personalgrupper og FAU-representantene deltok engasjert og aktivt i 
tilsynsbesøket og ga uttrykk for at de opplever det som nyttig å få satt fokus på temaet. 
Eksempler på uttalelser: 

«Det var godt dere kom for da måtte vi sette det på dagsorden og bare det gjør at vi 
blir oppmerksomme på en annen måte.» 
«Vi ser at vi allerede nå har lært noe.» 

 
Barnehagenes arbeid med barnas psykososiale forhold, mobbing, vold og trivsel var 
hovedfokus på systemtilsynene. Vi vektla at de intervjuede i barnehagene kunne 
dokumentere utsagnene de kom med og det ble framlagt skriv som dokumenterte planer 
eller rutinene som var i bruk. De intervjuede ga entydig beskrivelse av definisjonene av 
begrepene "mobbing" og "vold", men påpekte samtidig at dette ikke er adferd som alltid kan 
tilskrives små barn. Ansatte i barnehager mener at de gjennom observasjon kan se om barna 
trives eller ikke, men definisjon på hva som ligger i trivselsbegrepet ble ikke utdypet. 
 
I to av tre barnehager ga de ansatte forskjellig beskrivelse av hvordan enkelttilfeller og 
gruppetilfeller av uønsket adferd og mobbing ble håndtert i barnehagen. Forskjellen 
relateres til rapportering og dokumentasjon. Grensen for rapportering er ikke fastlagt. Det 
gir utfordringer knyttet til systematisk arbeid for et godt psykososialt miljø. 
 
Begrepet mobbing ble i intervju oppgitt å være gjenstand for mange diskusjoner og 
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overveielser. De minste barn i barnehagen har ikke en bevist adferd, ikke et fasthold og 
kontinuert adferdsmønster overfor enkelte andre barn. Barnas sosiale kompetanse og 
omgang må læres og barnehagen er en arena hvor prøving, feiling og utvikling står sentralt. 
Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene "mobbing" og "vold" og begrepene av 
"plaging", "erting" og "terging".  
 
Alle spurte redegjorde for en ensartet forståelse av begrepet mobbing, men formulerte 
samtidig: 

«- men det finnes ikke her, for barna er ikke beviste om handlinger, har ikke evnen til 
kontinuitet og har ikke et aktivt ønske om å krenke enkelte andre». 

En foreldrerepresentant foreslo at begrepene, for å bli forstått i barnehagen, kunne 
beskrives:  

«Mobbing er dårlig adferd satt litt i system med gjentakelse; f.eks. lukke ute, snakke 
dårlig, erte, ubehagelig – spesielt om det er en gruppe mot enkelt person» 
Og 
«Vold et ulikt parti, hvor det går utover den svakere part og hvor det er et moment av 
bevissthet bak handlingen».   

 
Barnehagene har ikke et system der de registrerer tilfelle av mobbing/uønsket adferd på et 
systematisk nivå. Enkelt begivenheter håndteres når de oppstår og de besøkte barnehager 
beskrev alle et avtalt, felles akseptert system for tilbakemelding og dialog med de respektive 
foreldrene. Det ble beskrevet eksempler som de ansatte i barnehagen, oppfattet som 
uønsket adferd, assosiert til forståelsen av mobbing. Eksemplene under illustrerer 
utfordringer som observeres av barnehagepersonalet: 
- «Et barn på under 2 år med dårlig språk. Han bruker spaden som kommunikasjonsmiddel 

… i løpet av kort tid blir han av de større barn i barnehagen stemplet som en man bør 
unngå. Det observeres av de voksne, som opplever det som et første steg til sosial 
isolasjon i barnegruppen» 

- « … nei vi har ikke hatt utfordringer i barnegruppen. Ikke før nå – nå begynner 
prinsessetiden – den tid der alle jentene skal ha skjørt og strømpebukser i rosa…» 

- «… vi har hatt et tilfelle der vi måtte ha dialog med barna om toleranse for barn som ikke 
ser ut som de fleste andre, det omhandlet en gutt som ikke gikk kledd som gutter flest og 
i tillegg hadde langt år. Det gav gode samtaler – men var også nødvendig for å unngå at 
han ble isolert i barnegruppen» 

- «Vi har jo daglig episoder med biting, dytting, og det å ta andre sine leker. Det er normalt 
at barn gjør. Det er enkeltepisoder som representerer læring og utvikling, sjeldent slik vi 
vil si det er systematisk, eller bevist skading og mobbing. Men det kan være vanskelig å si 
noe om hvor grensen er, når det blir så uønsket at det er adferd».  

 
Barnehagene beskriver alle at de bruker observasjon, dialog og drøfting med kollegaer som 
viktigste metode for å avdekke og håndtere sitasjoner mellom barna. En barnehage 
illustrerte og beskrev et system for registrering av utagerende adferd (f.eks. biting, slag, 
spark) som verktøy for å avklare grensen mellom normal og uønsket adferd. 

 
De tre barnehagene beskriver at de har foreldresamtaler og -møter, samt at det 
gjennomføres brukerundersøkelse blant foreldrene. En barnehage beskrev at svarprosenten 
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på foreldreundersøkelsen var tett opp mot 100 % på deres siste undersøkelse. Øvrige 
barnehager oppga lave svarprosenter og opplever det som utfordrende å få innhentet 
representative data.  
To av barnehagene beskrev at de har regelmessige samtaler med barna i barnegruppene og 
noen har enkeltvise barnesamtaler. Samtalene omhandler bl.a. trivsel, sosial kompetanse og 
ønsker til aktiviteter. 
Ingen av de tre barnehager oppgir at foreldre og barn er deltakere i utviklingen av planer for 
barnehagen. Foreldreutvalget forelegges planene og har uttale rett.  
Resultater fra foreldreundersøkelser forelegges foreldrene og foreldreutvalget i en av tre 
barnehager. Resultater fra samtaler med enkelt barn drøftes med hver enkelt forelder. I de 
barnehager der man nytter barnesamtaler, benyttes resultatet i avdelingene. Det gjøres ikke 
en registrering som inngår i det overordnede systematiske arbeid. 
  
 

Funn: 
 
Barnehagen har planer for arbeid med barnas psykososiale miljø, men har ikke et 
dokumentert system for kontroll, sikring og utvikling av planer for arbeid med barnas 
psykososiale miljø.  
 
Barnehagenes utfordringer ligger i å utarbeide og implementere et system for styring av 
arbeidet med psykososiale forhold for barna i barnehagen og kontinuerlig kontrollere, sikre, 
evaluere og forbedre systemet og det systematiske arbeidet. 
 

Barnehagene har: 
- Ulike planverk og manglende oversikt over de styrende dokumentene. 
- Utfordringer knyttet til begrepsforståelse og bruk av begrepene mobbing, trivsel osv.. 
- Mangelfullt systematisk arbeid for kontinuerlig utvikling av tjenesten, begrunnet i:  

o Ikke systematisk avdekking eller registrering av dårlig trivsel og mobbing.  
o Uklar eller manglende instruks (prosedyre) for håndtering av uønsket adferd, 

mobbing og vold.  
o Ulike former for registreringer av observasjoner av uønsket adferd hos enkelt 

barn og barnegrupper. 
o Manglende brukerinvolvering i planarbeid for utvikling av barnehagene. 
o Manglende implementering av trivselsundersøkelser i planverket. 

- Utfordringer knyttet til stabilitet og kontinuitet i personalegruppen for å sikre barna 
et godt psykososialt miljø. 
 
 

4. Diskusjon  

 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune ønsket å 
undersøke hvordan barnehagene arbeider for å oppfylle Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. §§ 4. Ansvar. Internkontroll og 12. Psykososiale forhold. 
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Undersøkelsen er et ledd i kommunens ansvar for folkehelse, jf. Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven), § 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.  
Tilsynsmyndigheten har ikke funnet at lignende tredelt tilsyn er gjort i andre kommuner, 
men har selv gjennomført tilsvarende undersøkelse i grunnskolene i Ringerike i 2010-2012.  
Metoden kan dermed sies å være utviklet lokalt.  
 
Dette tredelte systemtilsyn bidrar til en triangulering av data for tilsynsmyndigheten.  
Innledning med fagdag satte fokus på temaet "psykisk helse" og "internkontroll" som er vår 
vinkling på tilsynet. Sammen med questbacken, denne samlerapport og møte med enhetene 
bidrar det til å sette fokus på temaet.  Oppfølgende tilsynsbesøk hos en representativ del av 
barnehagene bidrar til en utdyping av undersøkelsen og belyser flere sider av temaet. Som 
tilsynsmyndighet mener vi at metoden legger til rette og gir mulighet for gjensidig læring og 
utvikling. 
 

Det er utfordrende å formulere spørsmål som kan gi gode og dekkende svar. Undersøkelsen 
har også måttet være av begrenset omfang, med hensyn til gjennomførbarheten i 
barnehagene. 30 av 31 barnehager er med i undersøkelsen, disse barnehagene opplyser å ha 
tilsyn og omsorg med 1380 barn. 
 
Systemtilsynet avdekket at barnehagene har ulik praksis for å utarbeide planer og for å 
dokumentere arbeidet med barnas psykososiale miljø.  Vi har derfor valgt å vurdere svarene 
opp i mot en modell etter Deming som kan være til hjelp for forståelsen av hvordan 
barnehagen kan arbeide for å utvikle tjenesten (Figur: 1 Modell etter Demings kvalitetssirkel for 

kontinuerlig forbedring).  

 
a. Planverk (plan)  
Barnehagene kunne vise til et stort utvalg av planer og beskrivelser av temaet "psykososiale 
forhold for barn". Det framgikk ikke av undersøkelsen at det var en klar oversikt over 
sammenhengen i planverket i den enkelte barnehagen. Ansatte i samme barnehage nevnte 
under intervju tittel på forskjellige styrende dokumenter som de oppfattet som viktigste 
styrende redskaper for dem selv. Det meldes at foreldre i liten grad involveres i 
utarbeidelsen av de styrende dokumentene og brukernes egne krav og behov gjenspeiles i 
liten grad i planverket.  
 
b. Kontroll av tjenesten (arbeid) 
Barnehagene var ulike på hvordan ledelsen kontrollerte at de formelle styrende 
dokumentene faktisk ble fulgt i det daglige arbeidet. Samtaler og observasjon er angitt som 
metode for kontroll med utførelsen av tjenesten. Kun 12 eller 40 % av barnehager var 
tydelige på at de kan dokumentere hvordan de følger opp arbeidet med barnas psykososiale 
miljø. Kontroll med at egne vedtatte planer for arbeidet må kunne dokumenteres 
(Internkontroll).  
 
c. Sikring av tjenesten (sjekk) 
Barnehagene utførte i ulik grad brukerundersøkelser blant ansatte, foreldre og barn, 
responsen på undersøkelsene varierte og det er uklart hvordan resultatene brukes.  
Kun seks barnehagene melder at resultatene fra brukerundersøkelser inngår som en del av 
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de styrende dokumenter. Resultater av brukerundersøkelsene er nødvendig for å yte en god 
tjeneste. Anbefalt strategi: Rett tiltak til rett tid til rett person. 
 
d. Forbedring av tjenesten (utvikle) 
Planene (a) for arbeidet må utvikles (d) gjennom erfaringstilbakeføringer fra utført kontroll 
(b) med og sikring (c) av tjenesten.   
 
Vi har i denne undersøkelsen påvist at en lav prosentandel av barnehagene faktisk kan 
dokumentere at de kjenner til barnas trivsel. Kun 43 % av barnehagene benytter strukturert 
skjema for kartlegging av barnas trivsel. Noen barnehager benytter egne skjemaer, 
foreldresamtaler og -intervjuer for å kartlegge barnas trivsel. Vi kjenner ikke kvaliteten på 
barnehagenes egne skjemaer og intervjuer. Barnas trivsel i 57 % av barnehagene anses 
derfor ikke kjent eller ikke undersøkt etter anerkjent metode. 80 % av barnehagene oppgir at 
de har oversikt over de foreldre og barn som ikke trives.  
 
Prosentandelen av dokumenterbar tilfredshet blant foreldrene kunne vært bedre, 73 % av 
barnehager har benyttet strukturerte spørreskjemaer i tilfredshetsundersøkelsen blant 
foreldreundersøkelsene. 27 % av barnehagene oppgir at de enten ikke har kartlagt 
foreldrenes tilfredshet eller har brukt andre metoder. 
 
Det framgår av undersøkelsen at kun 70 % av barnehager oppgir å ha oversikt over foreldre 
og barn til de som opplever mobbing og vold i barnehage.  
 
Alle barnehagene mener at de har god kompetanse på å oppdage barn som ikke trives og på 
å tilrettelegge for et godt psykososialt miljø for barna. Tre fjerdedeler av barnehagene er 
enige i påstanden om at trivselsundersøkelser er viktig tema på foreldremøter, men de fleste 
barnehagene opplyser at foreldrene er opptatt av barnehagens tilrettelegging av barnas 
psykososiale miljø.    
 
Barnehagene som fikk tilsynsbesøk, ble valgt ut i fra et ønske om å besøke barnehager med 
ulik driftsform og med ulik geografisk lokalitet. Det er ikke undersøkt hvorvidt utvalget er 
representativt for barnehagene i Ringerike for eksempel av hensyn til ansatte tetthet, barn 
med spesielle behov, alder på barnehagen og styrers ansiennitet.  
 
Begrepet "mobbing" er sentral i denne undersøkelsen, begrepet brukes i barnehagen som en 
beskrivelse av ikke ønsket samspill mellom barn. Begrepet fant vi i vår undersøkelse ikke var 
velegnet eller dekkende for de situasjoner der barns interaksjon ikke er til gjensidig glede og 
aksept. Utfordringene er knyttet til beskrivelsen av at handlingen må ha et moment av 
bevissthet, en villet adferd, samt at det skal være en form for systematikk og repetisjon i 
adferden.  Det gjenfinnes bare i de største aldersgrupper. For små barn vil negativ adferd 
overfor et annet barn ikke være preget av bevist handling eller en villet adferd, den vil ikke 
fremstå systematisk og vil sjeldent ha et preg av repetisjon.  
 
Barnehagene bruker "trivsel" som kriterium for barnas psykososiale helse og mener at de 
har god kompetanse på å observere barna og se de barna som ikke trives. Det oppgis også 
regelmessig (daglig) god kommunikasjon med foreldrene. Observasjon, refleksjon og dialog 
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ble oppgitt som metoder for å registrere og ivareta barnas psykososiale miljø. Barnehagene 
kunne imidlertid i liten grad vise til registrert erfaringstilbakeføring for å sikre legitimitet. 
Anvendt metode legger opp til individuelle vurderinger av barna og individuell håndtering av 
barna ved uønsket adferd. Kompetanseoppbygging i organisasjonen må ta utgangspunkt i 
barnehagens egne erfaringer fra observasjoner, vurderinger, reaksjonsformer og arbeid. Det 
er derfor viktig å dokumentere dette utviklingsarbeidet. 
 
Resymé: Tilsynsmyndigheten konkluderer med at anmerkningene funnet ved tilsynsbesøkene 
ved tre barnehager sannsynligvis er generaliserbare for de øvrige barnehagene i Ringerike. 
Det presiseres at antakelsen bygger på indikasjoner fra tilsynet.   
 

5. Konklusjon 

 
Det ble under tilsynsbesøkene i de tre barnehager funnet samme type merknader i forhold 
til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Undersøkelsen har vist at 
barnehagene i Ringerike er engasjerte i barnas psykososiale forhold.  
Det er imidlertid funnet holdepunkter for å hevde at barnehagene har utfordringer knyttet 
til etterlevelsen av myndighetskravene. 
 
Tilsynsmyndigheten erfarte at barnehagene har utfordringer i forhold til å etablere et 
fungerende internkontrollsystem som ivaretar detektering, registrering og håndtering av 
barn som ikke trives, herunder mobbe- og voldshendelser (Forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler § 4) i barnehagene i Ringerike.  
Dette er et sentralt element i arbeidet for barnas psykososiale miljø (Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. § 12).  
Tilsynet avdekket at barnehagene i Ringerike ikke har et fungerende styringssystem for å 
ivareta og integrere brukererfaringer fra foreldre/foresatte og barna (Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4). Det ble funnet at barnehagene i liten 
grad kan dokumentere oversikt over barnas trivsel.    
 
Tilsynet finner begrunnet bekymring for om barnehagene i Ringerike ivaretar Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (§ 4 og § 12). 
 
De dokumenterte observasjoner er ment å danne grunnlag for barnehagens arbeid med 
barnas psykososiale arbeidsmiljø.  
Tilsynsmyndigheten vurderer med bakgrunn i systemtilsynet at det er grunnlag for følgende 
konklusjon: 

 Barnehagene i Ringerike har i ulik grad utfordringer med oppfyllelse av Forskrift om 
miljørettet helsevern for barnehager og skoler (§ 4 og § 12 ). 

 
Tilsynsmyndigheten anbefaler barnehageeiere og -ledere å tydeliggjøre og vektlegge det 
systematiske arbeide for barnas psykososiale miljø i alle barnehager i kommunen.  
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DEL III: INDIVIDUELLE RAPPORTER 

 
De tre tilsynsførte barnehagene vil motta individuell tilbakemelding. 

 

Vedlegg: 

Oversikt over vedlegg: 
Vedlegg I: Program fra fagdag, følg linken til kommunens nettside: informasjonsmote-
2192010 
Vedlegg II: Spørreundersøkelse / questback:  
Vedlegg III: Resultater fordelt på barnehagetype. 
 
Individuelle vedlegg sendt til de aktuelle barnehagene: 
Rapport fra systemtilsyn. 
  
 

Referanser: 
- Mykletun, A., Knudsen, A. K., & Mathiesen, K. S. (2009). Rapport 2009:8 Psykiske lidelser i 

Norge: Et folkehelseperspektiv: Folkehelseinstituttet.  
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Vedlegg III 
Resultater fordelt på type barnehage 
 
 
Familiebarnehagene 
Antall svar: 6 av 7 
Antall barn: 49 
 
4 (67 %) oppgir å ha kartlagt barnas trivsel de to siste årene, 2 (33 %) av disse har brukt et 
strukturert skjema 
4 (67 %) oppgir å ha oversikt over barn som ikke trives i barnehagen  
4 (67 %) oppgir å ha oversikt over barn som opplever seg mobbet eller utsatt for vold i 
barnehagen 
4 (67 %) oppgir å ha kartlagt foreldrenes tilfredshet i løpet av de to siste årene, 3 (50 %) 
opplyser ha brukt et strukturert spørreskjema 
3 (50 %) oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som ikke er tilfreds. 
3 (50 %) oppgir at de har oversikt over foreldre og barn til de som melder om mobbing og 
vold. En har ikke svart. 
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å oppdage de barna som ikke 
trives i barnehagen  
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å legge til rette for et godt 
psykososialt miljø for barna.  
5 (83 %) er enige i påstanden om at trivselsundersøkelser er viktig tema på foreldremøter.  
Alle (100 %) er enige i påstanden om at foreldrene er opptatt av barnehagens tilrettelegging 
av barnas psykososiale miljø.  
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Private barnehager: 
Antall svar: 13 av 13 
Antall barn: 715   
 
9 (69 %) oppgir å ha kartlagt barnas trivsel de to siste årene, 6 (46 %) har brukt et strukturert 
skjema.  
11 (85 %) oppgir å ha oversikt over barn som ikke trives i barnehagen  
11 (85 %) oppgir å ha oversikt over barn som opplever seg mobbet eller utsatt for vold i 
barnehagen 
13 (100 %) oppgir å ha kartlagt foreldrenes tilfredshet i løpet av de to siste årene, 12 (92 %) 
har brukt strukturert spørreskjema 
10 (77 %) oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som ikke er tilfreds. 
10 (77 %) oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som melder om mobbing og vold. 
En har ikke svart. 
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å oppdage de barna som ikke 
trives i barnehagen 
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å legge til rette for et godt 
psykososialt miljø for barna.  
11 (85 %) er enige i påstanden om at trivselsundersøkelser er viktig tema på foreldremøter.  
12 (92 %) er enige i påstanden om at foreldrene er opptatt av barnehagens tilrettelegging av 
barnas psykososiale miljø.  
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Kommunal barnehage: 
Antall svar: 11 av 11 
Antall barn: 616 
 
8 (73 %) barnehager oppgir å ha kartlagt barnas trivsel de to siste årene, 5 (46 %) har brukt 
et strukturert skjema.  
9 (82 %) barnehager oppgir å ha oversikt over barn som ikke trives i barnehagen  
6 (55 %) barnehager oppgir å ha oversikt over barn som opplever seg mobbet eller utsatt for 
vold i barnehagen 
7 (64 %) barnehager oppgir å ha kartlagt foreldrenes tilfredshet i løpet av de to siste årene, 5 
(46 %) opplyser å ha brukt et strukturert spørreskjema 
9 (82 %) barnehager oppgir å ha oversikt over foreldre og barn til de som ikke er tilfreds. En 
har ikke svart. 
8 (73 %) barnehager oppgir at de har oversikt over foreldre og barn til de som melder om 
mobbing og vold. 
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å oppdage de barna som ikke 
trives i barnehagen. 
Alle (100 %) er enige i påstanden om å ha god kompetanse på å legge til rette for et godt 
psykososialt miljø for barna.  
8 (73 %) er enige i påstanden om at trivselsundersøkelser er viktig tema på foreldremøter.  
Alle (100 %) er enige i påstanden om at foreldrene er opptatt av barnehagens tilrettelegging 
av barnas psykososiale miljø.  
 
 
 

  
 
 

Side 112 av 154



  

 

112/13  

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS 
NEDBØRSFELT  
 
Vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 

tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 

forprosjekt i  2014.   
9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 

vedtak: 
 

 Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

 Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS 
NEDBØRSFELT  
 

Arkivsaksnr.: 13/2744  Arkiv: M30   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
153/13 Formannskapet 12.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  
 

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 
 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 
 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 
 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
 

6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 
tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 
 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
 

8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 
forprosjekt i  2014.   
 

9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 
vedtak: 
 

 Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

 Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 
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Sammendrag 
Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg i Steinsfjordens nedbørsfelt. For å oppfylle kravene 
til restutslippet satt i forurensningslovgivningen trenger disse anleggene nå vedlikehold. 
Sammen med Hole kommune og konsulent har det blitt uredet kostnadsbilde for ulike 
alternativer for fremtidige avløpsløsninger. Kombinasjon av beregningene utført i rapporten 
og de positive effektene som ikke er blitt prissatt (bedre vannforsyning, mindre 
forurensning og økt tilknytning), viser at det lønner seg å bygge kommunal 
overføringsledning til Monserud renseanlegg, istedenfor å vedlikeholde KUR-anleggene.  
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner utarbeidet i 2011 sine respektive strategiplaner for 
opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Kommunene ble delt inn i hensiktsmessige 
tiltakssoner. Tiltakssonene er prioritert ut fra miljøtilstand og brukerinteresser i 
vannforekomstene. Begge kommunene har Steinsfjorden som tiltakssone med prioritet 1.  
Steinsfjorden er kjent for å være en vannforekomst med mange utfordringer. Både naturlig 
biologi og økologi, men også menneskelige inngrep og avrenning fra landbruk og kloakk 
bidrar til at Steinsfjorden har vært et vann det har vært fokus på i mange år. 
I perioden 1998-2007 ble det derfor gjort en enorm innsats ved etablering av KUR 
anleggene. Disse skulle bidra til å minske utslipp av næringsstoffer og tarmbakterier til 
vannet. Resultatet av opprydningen viser en tydelig forbedring av vannkvaliteten i 
Steinsfjorden i flere år. 
 
I dette arbeidet ble 14 renseanlegg for 185 hus tilkoblet i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 
hus i Hole kommune. Forutsetningen for beregninger av lønnsomhet den gang, var at 
anleggene skulle vare i 15 år, før rensemediet skulle byttes ut. Prøver i dag viser derimot at 
rensemediet allerede er mettet og hvis anleggene skal opprettholdes, må byttes filtermasse 
byttes så fort som mulig. 12 av 14 anlegg i Ringerike og 5 av 6 i Hole, bryter per dags dato 
gjeldende utslippskrav.  Se vedlegg 4. 
Det har derfor blitt utarbeidet en rapport i samarbeid med konsulent som vurderer 
kommunenes kostnadsbilde for forskjellige alternativer for sanering av avløpssituasjonen i 
Åsa. Se vedlegg 1. 
 
Det påpekes at det, på grunn av renseresultater fra KUR anleggene uansett vil kreves en 
investering i vedlikehold/utskiftning. Den foreliggende saken behandler spørsmålet om 
hvilken løsning man skal velge.  

 
Beskrivelse av saken 
Saken er et samarbeidprosjekt mellom Ringerike og Hole kommune. Det er utarbeidet felles 
saksframlegg som har en individuell del i hver kommune. Løsningene som anbefales i 
rapporten (og av rådmann) forutsetter et samarbeid mellom kommunene.  
Steinsfjordutvalget (tidligere Aksjon Steinsfjorden) har fulgt saken nøye og hatt 
saksfremlegget til behandling i sitt siste møte 12.09.13. 
 
 
Følgende alternativer er vurdert i rapporten:  
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen.  
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg. 
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3. Kun for Ringerike: Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning i for KUR-anleggene som ligger 
øst for Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes med 
minirenseanlegg eller overføres til pumpestasjon på Stein. 
4. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg. Anleggene i Ringerike overføres til 
kommunalt avløpsanlegg ved. Ringåsen pumpestasjon og rensing ved Monserud 
renseanlegg for Ringerike, mens anleggene i Hole kommune overføres til Stein 
pumpestasjon og rensing ved Hole renseanlegg.  
 
Kostnadene ved de ulike alternativene er funnet ved å beregne nåverdi. På den måten tas 
det hensyn både til investeringskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi 
kostnadene i de ulike alternativene kommer på ulike tider i løpet av anleggets levetid. Mens 
overføring til kommunalt avløpsanlegg har høye investeringskostnader tidlig i perioden og 
relativt lave driftskostnader, har lokale løsninger lavere investeringskostnader og høyere 
driftskostnader. Nåverdiberegninger, hvor en diskonterer alle fremtidige kostnader ned til 
dagens pengeverdi, gir derfor en god sammenligning av alternativene.  
 
Avskrivningstid er satt til 40 år for ledningsnett og 20 år for pumpestasjoner og 
minirenseanlegg. Kalkulasjonsrente er satt til 2,5 %, i tråd med gjeldende retningslinjer for 
kommunale investeringer finansiert gjennom selvkost.  
 

Juridiske forhold  
Forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 og lokal forskrift i begge kommunene («Forskrift 
om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud/Hole 
kommune, Buskerud») setter krav til rensing av ulike stoffer i avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg. Begge kommunene er selv forurensningsmyndighet for anleggene.  
 
Av 14 anlegg i Ringerike bryter i dag 12 anlegg rensekravet for fosfor (<1,0 mg/liter), mens i 
Hole bryter 5 av 6 anlegg rensekravene for fosfor. 
 
Disse anleggene er per definisjon ulovlige.  
 
Hvis anleggene fortsetter å bryte utslippskravene kan forurensningsmyndighet pålegge 
opprydding i forholdene.  
 

Økonomiske forhold 
Økonomisk ramme for hver kommune vil bli nærmere belyst i den enkelte kommunes del av 
saksfremlegget. 
 

Kostnader/verdier som er inkludert i beregningsgrunnlaget i rapporten 
Det er benyttet anslåtte enhetspriser for sammenlignbare anlegg som grunnlag for 
kalkylene. Beregningen inkluderer kostnader for arbeidstid, materialer, anlegg og vanlig 
årlig driftskostnad frem til tilkoblingspunkt for private stikkledninger. Vi understreker at 
rapporten bare inneholder en skissert løsning, og ingen detaljprosjektering og at 
beregningsusikkerheten derfor er forholdsvis stor.  
 
Eiendommer som i dag er tilknyttet KUR-anleggene skal ikke betale tilkoblingsavgift på nytt.  
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Kostnader/verdier som ikke er inkludert i beregningsgrunnlaget i rapporten 
Rapporten har kun sett på kostnader for de ulike alternativene. Det er en rekke momenter 
som ikke er tatt inn i beregningen og som styrker begrunnelsen for å etablere 
overføringsledning. 
 
Økt tilknytning  
Tilknytning av KUR-anleggene til kommunalt avløpsnett gir også muligheter for tilknytning 
av annen bebyggelse i nærheten av anleggene og overføringstraseen. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse.  
 
I området er det mange hytter som i dag har lav standard og/eller lite tilfredsstillende og til 
dels ulovlige avløpsanlegg. Alternativet med overføringsledning vil kunne gi mange av disse 
eiendommene muligheten til å tilknytte seg offentlig nett. Det vil bety en ordnet 
avløpssituasjon og muligheten til å høyne standard på hytta.  
 
Dette vil kunne føre til økt verdi av mange fritidstomter i området. 
Eiendommer som knytter seg må betale tilkoblingsavgift, og dette vil ha en positiv effekt på 
selvkostregnskapet. 
 
Vannforsyning 
Dersom det blir valgt overføringsanlegg er det naturlig og økonomisk lønnsomt å legge 
vannledning i samme grøft. I Åsa er det per i dag ikke kommunal vannforsyning. Noen av de 
private vannforsyningsanleggene har problemer med vannkvaliteten. 
 
Økt og forbedret kommunal vannforsyning er dermed et viktig tilleggsargument for å velge 
overføringsanlegg. Anleggskostnadene vil være betydelig lavere enn ved å legge 
vannforsyning på et senere tidspunkt. Kostnadene kan fordeles på gebyrregimet av både 
avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. Se avsnitt for hver av kommunene for konkret 
kostnadsbilde. 
 
Miljø/forurensning 
Beregningene tar ikke hensyn til de enkelte alternatives miljøverdi.  
 
Overføringsanlegg er det alternativet med den største miljøgevinsten. Alt utslipp fra 
tilknyttede eiendommer overføres til Monserud renseanlegg. Monserud har god rensegrad 
og restutslippet blir tilført en mindre sårbar resipient som har og egenrenseevne. Også 
muligheten for tilknytning av flere eiendommer gir en tydelig miljøgevinst ved dette 
alternativet. Denne løsningen stemmer også godt overens med målene i arbeidet med 
vannforskriften. Steinsfjorden er her definert som en sårbar resipient med MODERAT 
økologisk og kjemisk tilstand. Det er derfor ønskelig å minske tilførsel av (rest)utslipp fra 
avløpsanlegg i mest mulig grad.   
  
Overføringsanlegg vil sikre at det ikke blir tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. I dette tilfellet vil 
både ledningsnettet og pumpestasjonene være nye og derfor svært sikre ovenfor 
utilsiktede utslipp. 
 

Side 117 av 154



  Sak 153/13 s. 5 
 

   

 

Alle lokale anlegg krever slamtømming med regelmessige avstander. Overføringsledning er 
dermed også det alternativet som krever minst transport av slam og vann.  
 

RINGERIKE 
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok 31.03.2011 «Strategiplan for opprydning i 
spredt bebyggelse». Her er Steinsfjordens nedbørsfelt prioritert først når det gjelder 
områder det skal ryddes opp i. Det er viktig å tenke langsiktig slik at det legges ned ledning 
for vann, når det først skal graves opp for å legge avløpsledning. 
 
Status avløp 
Ringerike kommune har 14 kommunalt driftede KUR-anlegg i Åsa. Disse er bygd for 185 hus 
(463 pe). Det er gjennomført en tidsserie med målinger på alle anleggene, og 
fosforkonsentrasjonene har økt de siste årene. Verdiene er altfor høye - bare to av 
anleggene klarer rensekravet for fosfor i 2012 og 2013. Se vedlegg 4. 
 
 
Kostnader ved de ulike alternativene 
Beregningene viser at alternativet med å beholde alle KUR-anleggene, skifte ut filtermassen 
og bruke filtralite overalt  (dvs vedlikehold av dagens løsning), har en nåverdi på 39,77 mill. 
kroner. Overføringsalternativet kommer mye gunstigere ut, med en nåverdi på 26,38 mill. 
kroner. Kostnaden for alternativet med å erstatte KUR-anleggene med minirenseanlegg har 
noe lavere kostnader, med en nåverdi på 22,56 mill. kroner. Vi understreker likevel at 
avløpsanleggene ikke er prosjektert, og at beregningsusikkerheten derfor er forholdsvis 
stor. Kostnader for minirenseanlegg for Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene vil komme 
i tillegg for alle tre alternativene, og har en nåverdi på 2,275 mill. kroner.   
 
Samtidig etablering av vannledning 
Ved etablering av overføringsledning kan man samtidig legge vannledning i samme grøft. 
Dermed vil man antageligvis spare cirka 2/3 av anleggskostnaden av å legge vann på et 
senere tidspunkt.  
 
I forbindelse med kommunal vannledning må kommunen vurdere følgende momenter:  
- Ledningen vil være svært lang.  
- Kan vanntrykket holdes på et nivå som er akseptabelt og forskriftsmessig for alle 
abonnenter? 
- Kan man, med dagens bosetting, tilknytte nok abonnenter for å sikre god nok 
vanngjennomstrømning i ledningen? 
- Vil det tilknyttes så mange abonnenter at det er nødvendig å etablere høydebasseng? 
 
Konkrete svar på spørsmålene vil avklares gjennom forprosjektet.  
 
En grovvurdering viser at det sannsynligvis vil være såpass få aktuelle abonnenter at det 
ikke blir nødvendig med høydebasseng. Samtidig vil den eventuelle problematikken med for 
lite gjennomstrømning kunne løses ved hyppige spylinger.  
 
Forutsatt grovvurderingen over, vil kostnadsbildet komme på om lag 8,5 mill. kroner. 
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Det er viktig å huske at de skisserte kostnadene er svært usikre. Kostnadsbildet er et viktig 
redskap for å sammenligne de forskjellige alternativene, heller enn for å tegne en konkret 
kostnadsramme. 

 
Forhold til budsjett 
Sanering av KUR-anleggene og fremlegging av vannledning er ikke planlagte tiltak i 
gyldighetsperioden av hovedplanene til kommunene, siden dette er en uforutsett situasjon. 
Forprosjekt vil kunne forutsatt overføring og omdisponering av midler (se under). Selve 
anleggsfasen må sannsynligvis gjennomføres i flere delprosjekter. Detaljprosjektering og 
anleggsfase vil enten være del av prioriteringer innenfor gjeldende budsjett for de aktuelle 
årene ellers vil det bli lagd egen politisk sak om ekstrabevilgninger når dette blir aktuelt.  
 
Teknisk sektor har midler innenfor vann og avløp har midler innenfor Hovedplan avløp som 
kan videreføres til 2014 og kan omdisponeres til forprosjekt.  
 
Konsekvenser for gebyrnivå 
Vann og avløp er selvkostområdet. Det betyr at kostnader for vedlikehold og utvidelse av 
nettet skal dekkes av gebyrene til abonnenter. Store innvesteringer kan ha en konsekvens 
for gebyrnivået. Dette kan ikke beregnes før forprosjekt er gjennomført. Hvis resultatet av 
forprosjektet viser at dette prosjektet vil ha stor invirkning på gebyrnivået vil rådmannen 
komme tilbake med egen politisk sak om dette.   
 

Rådmannens vurdering 
Dessverre ser det ut til at levetiden til KUR anleggene er kortere enn antatt ved etablering. 
Nesten alle anlegg har fosforverdier langt over det forskriftsfestede rensekravet. Det er 
derfor viktig at vi gjør noe med dem nå for å redusere forurensningen til Steinsfjorden, samt 
å sørge for at beboerne har en avløpsløsning av tilfredsstillende kvalitet.  
Kombinasjon av beregningene utført i rapporten og de positive effektene som ikke er blitt 
prissatt (bedre vannforsyning, mindre forurensning og økt tilknytning), viser at det lønner 
seg å bygge kommunal overføringsledning i Åsa. Dette alternativet vil i tillegg være enklere i 
drift og mer forutsigbart enn de andre alternativene. Løsningen er langsiktig og 
fremtidsrettet og kan på sikt gi en meget god avløpsløsning i Steinsfjorden. Rådmannen 
anbefaler derfor at det vedtas etablering av overføringsanlegg for avløp frem til Ringsåsen 
pumpestasjon og rensning ved Monserud renseanlegg, samt at eksisterende KUR-anlegg 
avvikles og kobles til denne overføringsledningen. I tillegg til boliger, vil også 
fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt tilkobling til kommunalt 
avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til hovedledningen. 
 
Rapporten er en sammenligning av kostnadene av forskjellige løsninger. Rådmannen ønsker 
å påpeke enda en gang at en investering i avløpssituasjonen i området er uunngåelig. 
Rådmannen vurderer avvikling av KUR anleggene og etablering av overføringsanlegg til å 
være det mest kostnadseffektive og driftssikre alternativet på lang sikt.   

 

Side 119 av 154



  Sak 153/13 s. 7 
 

   

 

Vedlegg 
 
Vedlegg 1: «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig avløpsløsning 
for Steinsfjordens nedbørsfelt» 
Vedlegg 2: Kart over trasé -1 
Vedlegg 3: Kart over trasé -2 
Vedlegg 4: Statusrapport KUR-anleggene.  
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.09.2013 
 
 
 
 Knut E. Helland 
 konstituert Rådmann 
 
 
Enhetsleder : Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler Ringerike kommune: Ingrid Strømme, Jostein Nybråten, Magne Lohre, Astrid 
Ehrlinger 
Saksbehandler Hole kommune: Eivind Bjerke, Terje Orebråten 
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Sammendrag. 

KUR-anleggene i Hole og Ringerike var ferdig utbygd i 2007. Det er bygd 14 anlegg for totalt 
185 hus (463 pe) i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 hus (155 pe) i Hole. Praktisk talt alle 
anleggene viser nå avtakende renseeffekt for fosfor. Det virker som om anleggene med 
filtermateriale av skjellsand har noe dårligere utvikling enn de som har filtermateriale av 
filtralite. Det er nå bare et fåtall av anleggene som klarer rensekravet for fosfor, og det må 
gjøres tiltak. Følgende mulige tiltak er vurdert: 
 
For Ringerike kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning for de fleste KUR-anleggene som ligger øst for 

Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes med 
minirenseanlegg eller overføres til eventuelt framtidig kommunalt avløpsanlegg i Hole 
ved Hårum. 

4. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon og 
rensing ved Monserud renseanlegg. 

 
For Hole kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Stein pumpestasjon og rensing ved 

Hole renseanlegg. 
 
Beregningene er gjennomført som nåverdiberegninger. På den måten tas det hensyn både til 
anleggskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi overføringsløsninger vanligvis har 
høyere investeringskostnader og lavere driftskostnader enn lokale løsninger. En 
nåverdiberegning gir en god økonomisk sammenlikning mellom alternativene. 
 
Ut fra beregningene bør det velges overføringsanlegg til kommunalt avløpsanlegg både i 
Ringerike og Hole.  
 
For Ringerike viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Ringsåsen 
pumpestasjon for alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. Løsningen er vist på 
vedlegg, kart 1.  
 
For Hole viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Stein pumpestasjon for 
samtlige KUR-anlegg. Løsningen er vist på vedlegg, kart 1. 
 
Avløpsanleggene er ikke prosjektert, og beregningsusikkerheten er derfor forholdsvis stor. 
Det bør derfor utarbeides forprosjekt for anleggene før det tas endelig standpunkt til valg av 
alternativ. Dette gjelder spesielt anleggene i Ringerike, der omgjøring av KUR-anleggene til 
minirenseanlegg har noe lavere nåverdi enn overføringsanlegg.  
 
Det er flere grunner til at vi likevel anbefaler overføringsanlegg: 
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- Det gir muligheter for tilknytning av annen bebyggelse i nærheten. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse, blant annet hytteområdene Lohreåsen og Herøya i Hole.  

- Det har ikke tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. Ved lokale anlegg vil det være et 
restutslipp i Steinsfjorden av fosfor og organisk stoff. I praksis vil en også ha noe utslipp 
til Steinsfjorden fra lekkasjer fra ledningsnettet og overløpsutslipp fra pumpestasjoner. 
Det antas at de totale utslippene til Steinsfjorden fra overføringsanlegg vil være klart 
lavere enn fra lokale anlegg.  

- Det er mulig å legge med en kommunal vannledning der det er behov for å bedre 
vannforsyningen. Det gjelder særlig Åsaområdet, som ikke har kommunal vannforsyning 
i dag, men også området Hurumgrenda – Hårum, som er forsynt fra en gammel og dårlig 
kommunal vannledning.  

Side 124 av 154



  5 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Hole og Ringerike kommune. Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Vurdering av framtidig avløpsløsning for 
Steinsfjordens nedbørfelt 

 

1. Forord 

En arbeidsgruppe bestående av Magne Lohre og Jostein Nybråten fra Ringerike, Finn Løken 
og Terje Orebråten fra Hole, og Ole Hermann Hollerud , prosjektleder vannområde 
Tyrifjorden, har vært ansvarlig for prosjektet. Steinar Skoglund fra Siv.ing. Steinar Skoglund 
AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør. Asbjørn Rønning fra ASRA Holding AS har 
vært underkonsulent for beregning av kostnader for sjøledninger.  

2. Bakgrunn 

KUR-anleggene i Hole og Ringerike var ferdig utbygd i 2007. Det er bygd 14 anlegg for totalt 
185 hus (463 pe) i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 hus (155 pe) i Hole. 17 anlegg benytter 
skjellsand som filtermateriale og 3 anlegg benytter filtralite (Leca). Praktisk talt alle 
anleggene viser nå avtakende renseeffekt for fosfor. Det virker som om anleggene med 
filtermateriale av skjellsand har noe dårligere utvikling enn de som har filtermateriale av 
filtralite. Det er nå bare et fåtall av anleggene som klarer rensekravet for fosfor på 1 mg tot-
P/l, og det må gjøres tiltak. 

3. Alternative løsninger 

Vi har vurdert følgende framtidige avløpsløsninger: 
 
For Ringerike kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning for alle KUR-anleggene som ligger øst for 

Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes med 
minirenseanlegg eller overføres til eventuelt framtidig kommunalt avløpsanlegg i Hole 
ved Hårum. 

4. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon og 
rensing ved Monserud renseanlegg. 

 
For Hole kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Stein pumpestasjon og rensing ved 

Hole renseanlegg. 

4. Beregninger  

4.1. Forutsetninger 

Beregningene er gjennomført som nåverdiberegninger med 40 års avskrivningstid. På den 
måten tas det hensyn både til anleggskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi 
overføringsløsninger vanligvis har høyere investeringskostnader og lavere driftskostnader enn 
lokale løsninger. En nåverdiberegning gir en god økonomisk sammenlikning mellom 
alternativene. 
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Beregningene er gjort overslagsmessig ut fra enhetspriser og målinger på kart. Alle områdene 
er befart, men anleggene er ikke prosjektert.  
 
Alle kostnader er i faste priser, prisnivå 2013.  
 
Rente og avskrivningsmetode for investeringer er fastsatt i samsvar med "Retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" datert januar 2003. I følge disse skal 
en benytte renten for 3 års statsobligasjoner med et tillegg på 1%. Pr. mars 2013 var denne 
renten 1,39% + 1% = 2,39%. Vi har derfor regnet med en rente på 2,5%.  
 
For hovedberegningene har vi også regnet et alternativ med 4,5% rente. Høyere rente fører til 
at lokale anlegg blir mer lønnsomme i forhold til overføringsanlegg. Resultatene av 
beregningene med denne renten er vist i tabell 2, 3 og 4.  
 
Avskrivningstid settes i henhold til "Forskrift om årsregnskap og årsberetning". For 
ledningsnett skal avskrivningstid settes til 40 år, for pumpestasjoner og renseanlegg 20 år.  
 
Det er forutsatt at gammelt filtermateriale blir liggende hvis anleggene blir lagt ned.  
 
Det er ikke tatt hensyn til økte driftskostnader ved Monserud eller Hole renseanlegg, 
bestående pumpestasjoner og ledningsnett ved "tilknytningsalternativene".  
 
Andre forutsetninger for beregningene: 
- Prosjektadministrasjon og prosjektering er inkludert i enhetsprisene. 
- Eventuelle utgifter til grunnerverv er ikke medtatt. 
 
Forslag til ledningstraséer er vist i vedlegg. Det presiseres at anleggene ikke er prosjektert, og 
at det kan finnes andre løsninger som kan være bedre.  

4.2. Enhetspriser 

Det er benyttet følgende enhetspriser ved beregningen.  
- Jordgrøft, konvensjonell, enkle forhold:   1.000 kr/m 
- Jordgrøft, vanskelige forhold, og fjellgrøft, konvensjonell: 4.000 kr/m 
- Kommunal pumpestasjon, >10 hus:    1.000.000 kr/stk. 
- Kommunal pumpestasjon, inntil 10 hus:    500.000 kr/stk. 
- Pumpestasjon for ett hus:       50.000 kr/stk. 
- Tillegg for kryssing av offentlig veg:    100.000 kr/stk. 
- Reetablering av veg, asfalt:     1.500 kr/m 
- Reetablering av veg, grus:     500 kr/m 
- Tillegg for kryssing av bekk:      50.000 kr/stk. 
- Bygging av privat 1-hus minirenseanlegg:   130.000,- kr/stk. 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurum vest (2 hus):  160.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurum øst (2 hus):  160.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Ultvedt (4 hus):   220.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Rakkestad (4 hus):  220.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Løkkene (5 hus):  250.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Tolpinrudsvingen øst (6 hus): 260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Bekkatomtbakken (6 hus): 260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Framdal (6 hus):   260.000,- kr 
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- Bygging av minirenseanlegg, Håkenrudveien (9 hus):  290.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Bakåsen (9 hus):   290.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Tolpinrudsvingen vest (10 hus):300.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Sandvika (12 hus):  960.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurumkroken (12 hus):  960.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Sonerud/Gilebakken (16 hus): 1.090.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Barlindveien (24 hus):  1.260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Gunnerenga (30 hus):  1.500.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurumgrenda (30 hus):  1.500.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Vegård (48 hus):  1.900.000,- kr 
- Årlig driftskostnad ledningsanlegg:     1% av anleggskostnad 
- Årlig driftskostnad pumpestasjon:     3% av anleggskostnad 
- Årlig driftskostnad renseanlegg:    6% av anleggskostnad 
 
Prisene for utskifting av filtermasse er basert på et kostnadsoverslag som er utført av 
Ringerike kommune, som konkluderer med at det totalt for samtlige anlegg i Ringerike vil 
utgjøre en investering på 15 mill. kr.  
 
Kostnadene for utskifting av filtermasse er svært usikre. Usikkerheten gjelder først og fremst 
gjenbruk av massene. De inneholder mye fosfor og bør kunne benyttes som gjødsel / 
jordforbedringsmiddel etter en behandling for å sikre mot smittefare. Fra myndighetenes side 
har det skjedd svært lite når det gjelder å fastsette krav. Vår vurdering er at dette fortsatt kan 
ta flere år, noe en ikke har tid til å vente på.  

4.3. Beregningsresultater 

For Ringerike kommune 
 
Beregning av det enkelte KUR-anlegg 
Først ble det gjennomført en beregning for det enkelte KUR-anlegg. Hensikten med dette var 
å finne ut om det er noen anlegg som ligger så vanskelig til at det ikke bør tas med i et 
eventuelt overføringsanlegg. For hvert anlegg er overføring sammenliknet både med 
utskifting av filtermasse og erstatning med minirenseanlegg. Der overføringsanlegg føres 
forbi flere KUR-anlegg, er det enkelte anlegg belastet med kostnadene fram til nærmeste 
anlegg nedstrøms. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst, Tolpinrudsvingen vest og 
Bakåsen vil bli liggende så nær et eventuelt overføringsanlegg til kommunalt anlegg ved 
Ringsåsen pumpestasjon at det ikke er gjort beregninger for disse anleggene.  
 
Nåverdiene for overføringsanlegg, for utskifting av filtermasse og for minirenseanlegg, samt 
forholdstallet mellom nåverdiene er beregnet. Tabell 1 viser resultatet av beregningene. Et 
forholdstall som er mindre enn 1,0 betyr at det vil være økonomisk riktig å bygge 
overføringsanlegg.  
 
Tilknytning til kommunalt anlegg har endel fordeler av ikke-økonomisk art i forhold til 
mindre anlegg, se kap. 5. Tilknytning bør derfor kunne velges selv om forholdstallet ligger 
noe over 1,0, etter en nærmere vurdering i det enkelte tilfellet. I denne utredningen har vi 
valgt tilknytning av et område dersom forholdstallet er lavere enn 1,20.  
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Resultatet av denne beregningen viser at det er kostnadseffektivt å overføre samtlige anlegg 
til nærmeste anlegg nedstrøms, bortsett fra for Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør ombygges til minirenseanlegg.  
 
Vi har også vurdert overføring av avløpsvann fra Elvika til en eventuell pumpestasjon 
nedenfor Gunnerenga. Lokalt kommunalt anlegg ved Elvika er også vurdert. Beregningene 
viser at det i Elvika bør satses på oppgradering av de eksisterende anleggene.  
 
Tabell 1: Beregninger, overføringsanlegg, utskifting filtermasse og minirenseanlegg. 

 
Lokalt renseanlegg i Åsa eller overføring til kommunalt nett? 
Det er gjort en beregning av om det bør bygges et lokalt renseanlegg i Åsa eller om alt 
avløpsvannet bør overføres til kommunalt avløpsnett i Ringerike og renses på Monserud 
renseanlegg. Følgende alternativer er beregnet: 
- Alt. 1: Overføring fra Åsa til kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon. 

Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest, Bakåsen og Ultvedt legges ned og 
avløpet tilknyttes overføringsledningen. Alternativet er vist på tegning 1. 

- Alt. 2: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest og 
Bakåsen beholdes og filtermasse skiftes ut med filtralite.  

- Alt. 3: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest og 
Bakåsen legges ned og erstattes med minirenseanlegg.  

- Alt. 4: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest, 
Bakåsen og Ultvedt legges ned og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg i Hole 
og renses ved Hole renseanlegg. Det er beregnet kostnader fram til eksisterende 160mm 
spillvannsledning ved Hårum. Alternativet forutsetter at det blir bygget et 
overføringsanlegg fra Hurumgrenda renseanlegg til Stein pumpestasjon. Alternativet er 
vist på vedlegg, kart 2.  

 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 2. 
 
 
 
 

KUR-anlegg 
/ område: 

Nåverdi 
overførings-
anlegg (N1)  
(1000 kr) 

Nåverdi 
utskifting 
filtermasse 
(N2) 
(1000 kr) 

Nåverdi 
minirense-
anlegg (N3) 
(1000 kr) 

Forholdstall  
N1/N2 

Forholdstall  
N1/N3 

Gunnerenga 4.396 7.542 4.675 0,58 0,94 
Bekkatomt-
bakken 

2.308 2.143 810 1,08 2,85 

Håkenrud 901 3.281 904 0,27 1,00 
Barlindveien 2.246 8.486 3.927 0,26 0,57 
Vegård 676 16.841 5.921 0,04 0,11 
Hurum-
kroken 

2.629 4.374 2.992 0,60 0,88 

Løkkene  1.982 1.706 779 1,16 2,54 
Sandvika 2.687 4.243 2.992 0,63 0,90 
Rakkestad 1.251 1.028 686 1,22 1,82 
Ultvedt 738 1.028 686 0,72 1,08 
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Tabell 2: Beregninger, overføringsanlegg, lokalt renseanlegg Åsa 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 15.536 (N1) ---- ---- 
2 18.075 1,16 1,04 
3 13.494 0,87 0,78 
4 16.116 1,04 0,97 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Ringerike ved Ringsåsen 
pumpestasjon bør velges istedenfor lokalt renseanlegg i Åsa. Alternativet med lokalt 
renseanlegg i Åsa og erstatning av KUR-anleggene med minirenseanlegg har noe lavere 
nåverdi, men på grunn av at forskjellen er liten, bør overføringsalternativet velges.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at lokalt anlegg i Åsa kommer noe gunstigere ut. 
 
Totalberegning 
Tilslutt ble det gjort en totalberegning der alle kostnadene for de ulike alternativene er 
medtatt. Alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene er 
medtatt i beregningene. Følgende alternativer ble beregnet: 
- Alt. 1: KUR-anleggene nedlegges og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg ved 

Ringsåsen pumpestasjon. 
- Alt. 2: KUR-anleggene beholdes. Filtermasse skiftes ut. Det benyttes filtralite overalt.  
- Alt. 3: KUR-anleggene nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. 
 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 3. 
 
Tabell 3: Totalberegning, Ringerike 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 26.384 (N1) ---- ---- 
2 39.766 1,51 1,35 
3 22.563 0,86 0,77 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Ringerike ved Ringsåsen 
pumpestasjon bør velges istedenfor lokale renseanlegg. Alternativet med erstatning av KUR-
anleggene med minirenseanlegg har noe lavere nåverdi, men på grunn av at forskjellen er 
liten, bør overføringsalternativet velges.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at lokale anlegg kommer noe gunstigere ut. 
 
For Hole kommune 
 
Følgende alternativer er beregnet: 
- Alt. 1: KUR-anleggene nedlegges og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg ved 

Stein pumpestasjon.  
- Alt. 2: KUR-anleggene beholdes. Filtermasse skiftes ut. Det benyttes filtralite overalt.  
- Alt. 3: KUR-anleggene nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. 
 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 4. 
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Tabell 4: Beregning Hole 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 8.904 (N1) ---- ---- 
2 15.333 1,72 1,58 
3 9.879 1,11 1,02 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Hole ved Stein pumpestasjon 
bør velges istedenfor lokale renseanlegg.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at minirenseanlegg blir rimeligere relativt sett, 
men fortsatt kommer overføringsanlegg gunstigst ut. 
 

5. Andre forhold av betydning 

5.1 Tilknytning av annen bebyggelse 

Tilknytning av KUR-anleggene til kommunalt avløpsnett gir også muligheter for tilknytning 
av annen bebyggelse i nærheten av anleggene og overføringstraséen. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse. Dersom det i framtida kan bli aktuelt med ny bolig- eller 
hyttebebyggelse i Åsaområdet, vil dette være et argument for å velge tilknytningsalternativet.  
 
Forurensning fra hytter er et uoversiktlig og sannsynligvis et betydelig problem for 
Steinsfjorden. Av eksisterende bebyggelse utenfor KUR-områdene vil det være særlig aktuelt 
å tilknytte hytteområdene i nærheten, spesielt Lohreåsen og Herøya, som begge ligger i Hole 
kommune. Det vil være rimeligst å knytte disse områdene til overføringsledningen Åsa-
Ringsåsen pumpestasjon ved Framdal, se tegning 1. Alternativt kan det legges en sjøledning 
fra hytteområdene til området Steinsåsen, eller en ledning på land til Hurumgrenda-anlegget, 
for tilknytning til Hole kommunes avløpsanlegg.  
 
Det er avholdt en befaring og et møte med Oslo Sporveiers Arbeiderforening, som er eier av 
Herøya, i forbindelse med prosjektet. De har ønske om et oppgradert avløpsanlegg på øya, 
med vannklosetter og dusjer i nærheten av dagens anlegg, samt et anlegg med vannklosetter 
ved paviljongen lengre sør på øya. Det er ikke aktuelt med innlagt vann på hyttene. 
 
Ansvars- og arbeidsfordeling mellom kommune og hyttevel kan for eksempel være at 
kommunen tar imot avløpsvannet på definerte punkter i utkanten av områdene, mens det 
internt i områdene bygges ut med private anlegg i regi av hyttevellene. For områdene 
Lohreåsen og Herøya vil det være naturlig med to kommunale mottakspunkter på fastlandet. 
Det er ikke beregnet kostnader for tilknytning av disse områdene.  

5.2 Restutslipp ved de ulike alternativene 

Overføringsanlegg har den fordelen i forhold til lokale løsninger at det ikke skal være 
tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. I praksis vil det også for overføringsanlegg forekomme 
utslipp i Steinsfjorden. Disse kommer fra lekkasjer på ledningsnettet og eventuelle 
uhellsutslipp fra nødoverløp ved pumpestasjonene. I dette tilfellet vil både ledningsnettet og 
pumpestasjonene være nye, og et restutslipp i Steinsfjorden vil sannsynligvis være svært 
begrenset.  
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For lokale renseanlegg på en regne med et restutslipp på 10% av forurensningsproduksjonen 
når det gjelder fosfor og organisk stoff. I tillegg kommer det også her utslipp fra lekkasjer på 
ledningsnettet og fra eventuelle nødoverløp ved pumpestasjoner.  
 
Det er viktig å redusere utslippene fra kommunalt avløpsvann mest mulig. Dette har høyt 
innhold av fosfat og er svært biotilgjengelig. Fosforutslipp fra kommunalt avløpsvann har en 
biotilgjengelighet på 70-90%, mens det tilsvarende tallet for arealavrenning i landbruket er 
10-30%.  
 
Det antas at de totale utslippene til Steinsfjorden fra overføringsanlegg vil være klart lavere 
enn fra lokale anlegg. 

5.3 Vannforsyning 

I Åsaområdet er det ikke kommunal vannforsyning. Noen av de private 
vannforsyningsanleggene har problemer med høyt kalsiuminnhold og tidvis også med 
bakterier. Et av anleggene er godkjenningspliktig. Dersom det blir valgt overføringsanlegg, er 
det svært aktuelt å legge med kommunal vannledning. 
 
Det er også svært aktuelt å legge med kommunal vannledning i grøfta fra Gihlebakken til 
Hurumgrenda hvis det blir valgt overføringsanlegg for Holes KUR-anlegg. Det er kommunal 
vannforsyning i området, men bestående vannledning er gammel og dårlig. 
 
På Herøya er vannforsyningen fra en borebrønn. Vannkvaliteten er ikke tilfredsstillende på 
grunn av høyt kalsiuminnhold, og det er ønske om kommunal vannforsyning. 
 
Det vil være et tilleggsargument for å velge overføringsanlegg at det er behov for å legge med 
kommunal vannledning. Tilleggskostnadene vil være små, og grøftekostnadene kan fordeles 
på avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. I de utførte beregningene er det ikke tatt hensyn til 
dette.  

5.4 Forhold til kreps 

Sjøledninger på grunt vann kan være uheldig for krepsen. Det må tas hensyn til dette ved 
legging av sjøledninger. 

6. Konklusjon 

Ut fra de utførte beregningene bør det velges overføringsanlegg til kommunalt avløpsanlegg 
både i Ringerike og Hole.  
 
For Ringerike viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Ringsåsen 
pumpestasjon for alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. Løsningen er vist på 
vedlegg, kart 1.  
 
For Hole viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Stein pumpestasjon for 
samtlige KUR-anlegg, se vedlegg, kart 1. 
 
Avløpsanleggene er ikke prosjektert, og beregningsusikkerheten er derfor forholdsvis stor. 
Det bør derfor utarbeides forprosjekt for anleggene før det tas endelig standpunkt til valg av 
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alternativ. Dette gjelder spesielt anleggene i Ringerike, der omgjøring av KUR-anleggene til 
minirenseanlegg har noe lavere nåverdi enn overføringsanlegg.  

------------------------- 
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Statusrapport KUR 

Ringerike kommune har anlagt 16 Kur anlegg. 2 av disse er utkoblet og kloakken videreført til 

andre anlegg. Anleggene som er nedlagt er et 1 hus anlegg og et anlegg beregnet for 2 

boenheter. Anleggene har i fra starten vært meget upålitelige og vi opplevde driftsstopper 

uten at det ble sendt ut alarmer, dette på grunn av en lite gjennomtenkt elektroinnstallasjon 

på alle anleggende og vi ble nødt til å oppgradere dette. Det ble gjennomført en renovering i 

2009-2010 og dette har bedret driftsikkerheten betraktelig. Åsa er et område hvor man sliter 

med dårlig/ustabil strømforsyning og vi har noen feil som en direkte følge av dette. 

I de siste årene har praktisk talt alle anleggene å ha avtagende renseevne for fosfor. Figuren 

under viser utvikling i fosforkonsentrasjoner. De fargede søylene viser resultat av målinger 

gjort i september i 2009-2012 og i april 2013. Den røde streken markerer det 

forskriftsfestede rensekravet for fosfor på <1,0 mg/l (årsmiddelverdi). Bare 2 anlegg 

(Bakåsen og Håkenrudveien) klarer kravet i 2013.  

 

Figur: Utvikling i fosforkonsentrasjoner i perioden 2009-2013 

 

Gunnerenga:  

Dette er et av de første anleggene som ble bygget og er dimensjonert for ca 75 PE Dette 

består av en slamavskiller, pumpestasjon, spredere fordelt på ca 10 kummer for og sikre 

oksygentilførsel og en jevn belastning av filtret. Filtret her består av leca. Renseresultatene 

her har vært stabile på fosfor, men brøt kravet i 2012 og 2013 og har til tider mye e-coli. En 
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del klaging i starten på at bekken fikk en gulfarge, sannsynligvis pga meget høy PH og kalk på 

utslippsvannet pga filtermaterialet. Her har vi også slitt med noe fremmedvann som finner 

vei inn i anlegget, noe som skylles valg av dårlige løsninger under ledningsarbeidene. 

Anlegget krever jevnlig tilsyn og oppspyling av dyser i fordelingskummene, da disse tetter 

seg raskt. 

Barlindveien: 

Dette er dimensjonert for ca 60 PE. Dette består av slamavskiller 2 stk bioreaktorer, 

ettersedementering, pumpekum og filter. Filteret her består av skjellsand.  Renseresultatene 

har her variert uten at vi har lykkes i å finne årsaken til det. Situasjonen ser i dag ut til 

forverre seg og fosforverdiene øker for hver prøvetakning, og ligger langt over rensekravet. 

Her sliter vi også med noe e-coli. 

Ultvedt: 

Dette er et lite anlegg beregnet for 2 husstander. Konstruert som Barlindveien men i mindre 

skala. Ultvedt greide rensekravet i 2011, men verdien er økt betraktelig i 2012 og 2013 og 

ligger over kravet.   

Bakåsen: 

Dette er dimensjonert for inntil 23 PE. Anlegget er bygget som Barlindveien, men i mindre 

skala. Har i gjennom årene hatt en del driftsproblemer, men greier foreløpig rensekravene. 

Tolpinrudsvingen vest: 

Anlegget er dimensjonert for 25 PE. Bygget som Barlindveien i mindre skala og skjellsand 

som filtermateriale. Dette anlegget greier ikke rensekravet på fosfor og har også mindre 

mengder e-coli. Kloakken ifra det ene nedlagte KUR-anlegget (myra) er ført hit og dette har 

derfor nådd maks belastning. Det er tidligere gitt pålegg om tilknytning for et par husstander 

som har nektet, og det må derfor sees på andre løsninger for disse. 

Tolpinrudsvingen øst: 

Anlegget er dimensjonert for 14 PE. Er bygget som Barlindveien i mindre målestokk, med 

skjellsand som filtermaterialet. Anlegget er bygget på en relativt fersk fylling og vi mistenker 

at fyllingen har satt seg noe og at det lekker/renner over kanten på duken. Vi har vært nødt 

til å senke utløpet litt for å få vannet til og renne igjennom filtret. Det er ugunstig når man 

ikke får benyttet hele filtervolumet, og vi greier heller ikke her kravene til fosforrensing. Her 

har vi ikke problemer med e-coli etter filtret. 

Framdal: 

Anlegget er dimensjonert for 15 PE og bygget som Barlindveien i mindre målestokk, med 

skjellsand som filtermateriale. Greier ikke kravet til fosfor og også noe e-coli i vannet etter 
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filtret. Her har man valgt å slippe ut vannet i en pukkfylling etter filtret, med resultat av at 

vannet i en stor grad renner i terrenget nedover imot fjorden. Årsaken til dette er 

sannsynligvis vanskelige grunnforhold i forhold til graving, men her bør man gjøre tiltak. 

Rakkestad: 

Dette er et to husanlegg og bygget på samme prinsipp som Gunnerenga med Leca som 

filtermateriale.  Driftsproblemer med fordelingen til filtret, da dette har en tendens til å 

slamme igjen. Sliter også her med høye fosfor og e-coli resultater på utslippsiden. 

Sandvika: 

Anlegget er dimensjonert for 30 PE og er bygget som Barlindveien, men med en større 

pumpestasjon på ledningsnettet for å frakte kloakken frem til anlegget. Anlegget bryter 

rensekravet til fosfor, men ikke problemer med e-coli i utslippsvannet. Her har man også 

valgt en dårlig løsning for utslipp etter filtret da dette er sluppet ut i kanten på fjorden på 

innersiden av sivet. Det blir påstått at det lukter kloakk ved utslippet og man tør heller ikke 

bade her. Dette blir nærmest en lukket pytt på innersiden av sivet da det er betydelig 

grunnere vann på yttersiden av utslippet. Her bør man gjøre tiltak! 

Løkkene: 

Anlegget er dimensjonert for 12 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermateriale. Lite driftsproblematikk, men for høye fosforverdier på utslippet.  

Hurumkroken: 

Anlegget er dimensjonert for 31 PE Bygget på samme prinsipp som Barlindveien med 

skjellsand som filtermateriale.  Lite driftsproblematikk, men for høye fosforverdier på 

utslippet. 

Vegård: 

Anlegget er dimensjonert for inntil 120 PE. Dette omfatter skolen og en barnepark og det er 

noe ujevn belastning på anlegget. Dette er det største anlegget med 2 

kloakkpumpestasjoner tilknyttet ledningsanlegget. Renseanlegget er bygget på samme 

prinsipp som Barlindveien med skjellsand som filtermaterialet. Noe klager på lukt og man 

har forsøkt tiltak for å redusere ulempen noe. Det er også her for høye verdier av fosfor på 

utslippsvannet. 

Håkenrudveien: 

Anlegget er dimensjonert for 23 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermaterialet. Anlegget er driftsikkert og greier foreløpig rensekravene. Her er det også 

tilknyttet noen hytter som gjør at anlegget har noe mindre belastning enn det er 

dimensjonert for. 
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Bekkatomtbakken: 

Anlegget er dimensjonert for 15 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermaterialet. Anlegget er driftsikkert og greier pr i dag å overholde alle parametere på 

utslipp utenom fosforkravet.   

Avslutning. 

Ringerike kommune ser med stor bekymring på renseresultatene og ser at man er nødt til å 

gjøre tiltak. Vi har derfor sett på muligheter i samarbeid med konsulent i rapporten 

«Opprydning i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig avløpsløsning for Steinsfjordens 

nedbørsfelt». Kombinasjon av beregningene utført i rapporten og  de positive effektene som 

ikke er blitt prissatt, viser at det lønner seg å bygge kommunal ledning i Åsa. 

 

Hønefoss 09.09.2013 
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FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 
HØRINGSUTTALELSE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3214  Arkiv: 049 &13  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
154/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Brev fra Miljøverndepartementet om forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
tas til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til endringene som foreslås.  
3. Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune vedtas, og sendes til 

Miljøverndepartementet innen fristen 09.12.13. 
 

Sammendrag 
Miljøverndepartementet (MD) har sendt forslag til endringer i plandelen av plan- og 
bygningsloven (pbl.) på høring. Rådmannen er positiv til foreslåtte endringer og har 
utarbeida et forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune.  

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn 
Gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008, og plandelen ble iverksatt 1. juli 2009.  
MD har nå sendt forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven på høring, med 
høringsfrist 09.12.13. 
 
MDs hovedinntrykk er at loven i stor grad fungerer etter intensjonene. På noen punkter har 
imidlertid praktiseringen av loven vist at det er behov for rettinger eller mindre justeringer.  
Endringene gjelder:  

- Femårsregelen for detaljreguleringer basert på forslag fremmet av private.  
- Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger.  
- Noen ytterligere tidsfrister i behandlingen av plansaker.  
- En del opprettinger og klargjøringer i lovteksten (innebærer ingen 

realitetsendringer).  
 
MDs vurdering  
Miljøverndepartementet mener endringene vil bidra til mer effektive planprosesser, og ha 
positive økonomiske konsekvenser for utbyggere. Endringene i bestemmelsene om 
konsekvensutredninger vil medføre redusert ressursbruk fra sektormyndighetene.  
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Endringsforslagene 
De viktigste punktene i endringsforslaget er kort beskrevet nedenfor. For mer informasjon, 
se høringsdokumentene fra MD i lenke 1.  

Femårsregelen pbl. § 12-4 
Gjeldende bestemmelse om femårsregelen innebærer at en privat detaljregulering har en 
femårsfrist for gjennomføring. MD foreslår at kommunen kan vedta en lenger frist enn fem 
år, men ikke mer enn ti år for oppstart av gjennomføring av plan. Fristen kan senere 
forlenges med to år av gangen. Muligheten til å sette lenger frist kan også brukes for 
allerede vedtatte detaljreguleringer, og dette kan behandles som en mindre endring etter 
pbl. § 12-14.  

Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger 
MD ønsker å åpne opp for at det i forskrift kan gjøres tilpasninger ved behandlingen av de 
mange mindre tiltakene som omfattes av forskriftens vedlegg II.  

Det foreslås videre at kommunen kan avgjøre om planprogram skal fastsettes eller ikke. 
Dersom kommunen ikke ønsker å videreføre et planinitiativ etter høring og offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram, bør kommunen kunne beslutte å ikke fastsette 
planprogrammet.  

En beslutning om ikke å fastsette planprogrammet vil ikke hindre at en privat forslagsstiller 
kan fremme et planforslag for kommunen, jf. pbl. § 12-11. Kommunen må da ta stilling til 
om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom 
kommunen ønsker å gå videre med planarbeidet, må planprogram fastsettes før 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

MD arbeider med revisjon av forskriften om konsekvensutredninger etter pbl. Forslag til 
revidert forskrift vil sendes på høring seinere.  

Tidsfrister 
Fristene skal legge til rette for at saker ikke blir liggende ubehandla i overgangen mellom 
behandlingsleddene. Gjeldende pbl. har frister for:  

- Høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag – 6 uker.  
- Når kommunestyret skal gjøre planvedtak etter at en privat reguleringsplan er 

ferdigbehandla – 12 uker.  
- Når MD kan innkalle en vedtatt kommuneplan for eventuell omgjøring.  

 
MD foreslår følgende nye frister:  

- Frist for når alle reguleringsplaner bør være ferdigbehandla og fremmes for 
behandling i kommunestyret etter høring og offentlig ettersyn – 12 uker.  

- Frister ved innsigelse:  
o Frist fra kommunestyrets planvedtak til saken oversendes fylkesmannen - 2 

uker.  
o Frist for når saken oversendes fra fylkesmannen til MD – 4 uker.  
o Det foreslås ingen lovbestemte frister knytta til MDs behandling av 

innsigelsessaker. MD har imidlertid mål om at innsigelsessaker skal være 
ferdigbehandla i departementet i løpet av 8 måneder. Dersom fristen på 8 
måneder ikke kan overholdes, skal det varsles innen 4 måneder.  
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Det er ikke knytta sanksjoner til brudd på fristene, og fristene vil dermed i praksis være 
veiledende. Bakgrunnen for dette er blant annet at kompleksitet og konfliktpotensial 
varierer i ulike saker.  
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er svært positiv til endringene som foreslås, og har tro på at endringene kan 
bidra til mer fleksible og effektive planprosesser. Dette vil være positivt både for 
kommunen som planmyndighet, og for næringsutvikling og private forslagsstillere. Ut fra 
Ringerike kommunes erfaring med gjeldende plan- og bygningslov er det behov for disse 
justeringene i loven.  
 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at Ringerike kommune sender høringsuttalelse 
til departementet. Mer konkrete vurderinger og kommentarer til endringsforslagene finnes 
i forslag til høringsuttalelse, vedlegg 2.  

 
Vedlegg og lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 

1. Høringsdokumenter fra Miljøverndepartementet*   
2. Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune  

 
 
 
 Ringerike kommune, 15.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
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Forslag til endringer i plan- og bygningsloven  

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE 
 
Uttalelse 
Ringerike kommune ser svært positivt på endringene som foreslås, spesielt når det gjelder 
femårsregelen. Videre følger noen mer konkrete kommentarer basert på Ringerike kommunes 
erfaring med praktisering av de aktuelle bestemmelsene.  
 
Femårsregelen 

• Intensjonene med regelen var positive og skulle bidra til at plangrunnlaget for ny 
utbygging er oppdatert og tilpassa prosjektet, samt at regulerte tomter ikke blir liggende 
ubebygd i lang tid. I praksis har vi erfart at regelen skaper usikkerhet og 
uforutsigbarhet for private forslagsstillere.  
 

• Ringerike kommune har en rekke eldre planer som vi har lagt ned mye arbeid i å 
digitalisere. Det er imidlertid fremdeles de gamle håndtegna plankartene som er 
juridisk gjeldende. For at de digitaliserte plankartene skal gjelde, må disse vedtas. I 
reguleringsplanveilederen åpnes det for at dette kan gjøres gjennom en mindre endring. 
Vi har foreløpig valgt å ikke vedta endringene, da dette etter vår tolkning ville medført 
at femårsfristen ville blitt gjort gjeldende for alle de gamle planene. 
 

• I Ringerike har vi flere eksempler på at forslagsstillere ikke ønsker å gjennomføre 
endringer av eldre reguleringsplaner, da dette vil medføre at det settes en femårsfrist 
for allerede godkjente tiltak. Når planer som er vedtatt etter forrige plan- og 
bygningslov skal endres, kreves det at disse oppdateres iht. gjeldende lovverk (både 
oppdatering av plankart og bestemmelser).  
 

• Kommunen ønsker generelt at eldre planer oppdateres, slik at vi får et oppdatert 
planverk og kartgrunnlag etter dagens situasjon og lovverk.  

 

• Problemstillinger knytta til femårsregelen har vært særlig aktuell når det gjelder planer 
for hytteområder. Disse planene er gjerne relativt store, både i planområdets 
geografiske omfang og i antall hytter. Utbygging av et hytteområdet vil ofte gå over 
lang tid, og fritidsbebyggelse er spesielt følsomt for konjunktursvingninger i markedet.  
 

• I høringsnotatet står det at (…) for store planområder hvor utbyggingen har et 

tidsperspektiv langt ut over fem år er ikke detaljregulering riktig plantype. For slike 

områder kan det utarbeides områderegulering, som ikke har en slik frist.  
Det vil bli svært ressurskrevende for kommunen dersom kommunen selv skal utarbeide 
områdereguleringer for alle større planområder, f.eks. hytteområder. I Ringerike har vi 
utarbeida en kommunedelplan for det største hytteområdet i kommunen 
(kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt i 2011).  Mange problemstillinger er avklart i 
kommunedelplanen, men likevel gjenstår det mye som må løses i en reguleringsplan. 
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Vi mener det er hensiktsmessig at dette gjøres i regi av private forslagsstillere, gjennom 
detaljreguleringer for et hensiktsmessig område.   

• Det er positivt at det presiseres at forlengelse av gjennomføringsfrist for allerede 
vedtatte detaljreguleringer kan behandles som en mindre endring.  

• Ti år er et mer realistisk tidsperspektiv for gjennomføring av planer.  

• Vi har erfart at femårsregelen medfører et press på å bruke områderegulering som 
plantype. Dette strider med intensjonene i pbl., hvor områderegulering er ment å være 
kommunens plan, mens detaljregulering er plantypen for private forslagsstillere. 
Innføringen av områderegulering var ment å skulle bidra til å styrke den offentlige 
planlegginga. I Ringerike er det flere eksempler på at private forslagsstillere får 
anledning til å utarbeide forslag til områdereguleringer. Det er krevende for kommunen 
å følge opp disse planprosessene, som ofte innebærer at det må inngås egne avtaler om 
arbeids-, ansvars- og kostnadsfordeling. Kommunen har ikke anledning til å ta 
saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer.   

• I høringsnotatet antydes det at kritikken av femårsregelen er basert på feil tolkning av 
bestemmelsen. I høringsnotatet brukes formuleringen "igangsetting av gjennomføring". 
Vi har sett at flere mener dette innebærer at planen er igangsatt når utbygging har starta 
i deler av planområdet. I reguleringsplanveilederen er det imidlertid gitt et eksempel:  
   Er det eksempelvis detaljregulert et boligområde med 100 boliger, må 

   byggesøknad for samtlige 100 være til behandling senest før fem-års fristen går 

   ut og bygging igangsatt, deretter senest etter at tre-års fristen etter § 21-9 går 

   ut.  
Slik vi tolker eksempelet er det ikke særlig rom for misforståelser. Dersom det gjenstår 
ei boligtomt i et regulert boligområde, og denne ikke er byggesøkt og bygging igangsatt 
innenfor fristene som gjelder – så må det utarbeides en egen detaljregulering for denne 
tomta. Kostnader til planfaglig kompetanse for utarbeiding av plan samt 
saksbehandlingsgebyr til kommunen må da bekostes av kjøper/utbygger for den ene 
tomta. Alternativt må det kjøres en ny planprosess for hele planen. 
 

Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger 
• Det virker hensiktsmessig å åpne for tilpasninger ved behandling av mindre tiltak som 

omfattes av forskriftens vedlegg II. Dette er i tråd med prinsippet om at plan- og 
utredningsarbeid skal tilpasses sakens omfang, og ikke være mer omfattende enn 
nødvendig.  

• Når det gjelder kommunens anledning til å beslutte å ikke fastsette et planprogram etter 
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, oppfatter vi at dette styrker 
planprogrammets betydning. Ringerike kommune har som praksis at planer med krav 
om planprogram behandles politisk i formannskapet. Formannskapet vedtar oppstart av 
planarbeidet, samt å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. 
Videre er det formannskapet som fastsetter planprogrammet. Formannskapet gir et 
positivt signal til forslagsstiller ved å vedta oppstart av planarbeidet. Samtidig kan det 
ved varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
komme opplysninger som gjør at formannskapet i neste omgang ikke ønsker å anbefale 
at planarbeidet videreføres. Denne muligheten kan benyttes slik at kommunen som 
planmyndighet kan gi et signal til forslagsstiller om at planarbeidet ikke bør 
videreføres. På denne måten kan kommunen bidra til at private forslagsstillere ikke 
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bruker unødvendige ressurser på å utarbeide et planforslag som det ikke er sannsynlig 
at vil bli vedtatt. Samtidig er private forslagsstillere sikra muligheten til å fremme et 
forslag for kommunen gjennom pbl. § 12-11. 

 
Avsluttende kommentar 

Til slutt vil vi presisere viktigheten av at veiledningsmateriell (reguleringsplanveileder, 
lovkommentar m.m.) blir oppdatert iht. endringene, at veiledningene er enhetlige oog at de 
foreligger ved ikrafttredelse av lovendringene.  
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ØKT TILLATT TOTALVEKT FOR TRANSPORT AV TØMMER MM  
 

Arkivsaksnr.: 13/3363  Arkiv: Q08 &00  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
155/13 Formannskapet 12.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positiv til å gå inn i et samarbeid med Statens vegvesen og 
Treindustrien for å identifisere kommunale vegstrekninger av betydning for 
tømmertransport og ferdigvaretransport fra lokal treindustri. 
 
Ringerike kommune vil også på bakgrunn av konkrete tilstandsvurderinger klasse opp 
kommunale veger som er aktuelle i denne sammenheng, når eventuelle tiltak ligger innefor 
det ordinære driftsbudsjettet, for å imøtekomme næringens behov for kostnadseffektiv 
transport. 
 
Ringerike kommune vil også vurdere vinteraksellast på aktuelle strekninger som ikke har 
dette i dag. 
 

Sammendrag 
Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet fastsette forskriftsendring for total 
vogntogvekt og tilhengervekt for tømmertransport.  
 
Forslaget går ut på å øke tillatt total vogntogvekt fra 50 til 60 tonn, maksimal 
vogntoglengde fra 22 til 24 meter og økt total tilhengervekt til 36 tonn. 
 
Slike endringer får virkning også for en del kommunale veger som inngår i 
transporttrasé for tømmer. 
 
Vedlagte brev fra Treindustrien er et spørsmål til kommunen på hvordan 
forskriftsendringen vil bli fulgt opp. 

 
Beskrivelse av saken 
Skogindustrien i Norge sliter med høyt innenlands kostnadsnivå og fallende etterspørsel 
etter produkter i verdensmarkedet. I media det siste året har en kunnet følge med i 
debatten rundt næringens utfordringer og behov. 
 
En av næringens konkurranseulemper er transportkostnader. Denne ulempen ligger delvis i 
naturgitte forhold kupert landskap, lange avstander og veisystemer preget av disse 
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forholdene. Den andre siden er høyt kostnadsnivå innenlands både mht arbeidskraft, 
drivstoffpriser og utstyrspriser. 
Regjeringen har etterkommet næringens ønske om å endre forskriftene for vogntoglengde 
og maksimal total vogntogvekt for å redusere enhetskostnadene i transportleddet. 
 

Økonomiske forhold 
  
Ringerike er en av landets største skogbrukskommuner og vil bli betydelig berørt av kravet 
om å øke tillatt vektbelastning. 
 
De kommunale veiene er ikke bygget for slike vekter og har stort sett kurvatur som ikke 
innbyr til lange kjøretøy. I tillegg er slike strekninger beheftet med bruer med ukjent status. 
 
De mest aktuelle bruksklasser på kommunale veier er: 
 
BK8 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 32 tonn 
BKT8 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 40 tonn  
BK10 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 50 tonn 
 
Mange av veiene med bruksklasse BKT8 har oppklassing til BK10 om vinteren. 
Enkelte veier har også spesiell vogntoglengde for tømmer på 22 m. 
 
Med dette utgangspunktet er det klart at en oppgradering av aktuelle veistrekninger til  
bruksklasse BK10 året rundt, vil medføre betydelige kostnader til bedring av kurvatur, 
styrking av bæreevne og kontroll og etterfølgende oppgradering eller fornying av bruer. 
 
Det er vel kjent at midler til vedlikehold/oppgradering av kommunale veier på langt nær 
dekker dagens behov. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen erkjenner at skogbruks- og trelastnæringen er viktig i Ringerike kommune, og  
kommunen stiller seg positiv til et samarbeid med Statens vegvesen og treindustrien for å 
identifisere de kommunale veger som inngår i de viktigste transporttraseer for tømmer. 
 
Kommunen stiller seg også positiv til oppgradering av flere strekninger fra BKT8 til BK10 på 
vinter der dette vil bidra til løsninger. 
 
Ytterligere vil kommunen klasse opp BK10-veier fra lengde/vekt 22/50 til 24/60 i samarbeid 
med Statens vegvesen der dette er aktuelt. 
 
Ringerike kommune vil også se på muligheten til å gi individuelle dispensasjoner fra aksel-
trykkbestemmelser når særlige behov gir grunnlag for dette.  
 
Det er ikke avsatt midler i økonomiplanen med formål å oppruste kommunale veier utover 
akutte tiltak for framkommelighet. Dersom det i den kommende prosessen avdekkes behov 
for større tiltak, vil disse måtte finansieres på annen måte. 
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Vedlegg 
 
13/3363-1 Brev fra Treindustrien 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
 
saksbehandler: Asle Aker 
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CAFÈ OG RESTAURANT RUMI AS. (RUMI  GALLERI & CAFE)    -  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
 

Arkivsaksnr.: 12/1240  Arkiv: U63 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
166/12 Formannskapet 26.06.2012 
156/13 Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Café og Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis serverings- og skjenkebevilling 
frem til 30. juni 2016. 

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

beskrevet i søknaden. 
 

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

4. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. Cecilie Gleditsch 
f. 3.1.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Sammendrag 
Rumi café og restaurant fikk fornyet skjenkebevilling i 2012. 
Bevillingen har vært gitt til Fariborz Minaie sitt enkeltmannsforetak. Minaie har nå 
opprettet aksjeselskap og har i henhold til alkohollovens § 1-10 søkt om ny bevilling. 
 

Innledning / bakgrunn 
Alkohollovens § 1-10 inneholder bestemmelser som pålegger en bevillingshaver å søke om 
ny bevilling, dersom man skifter selskapsform. 
Søknaden skal behandles på lik linje med andre søknader. 
 
Beskrivelse av saken 

Det søkes om samme type bevilling og for samme skjenkeareal som det har vært gitt 
bevilling for tidligere. 
 
Søknaden er oversendt skatt Sør, politiet og skatteoppkrever for uttalelse. 
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Forholdet til overordnede planer 
Søknaden kommer ikke i konflikt med noen av bestemmelsene i alkoholpolitisk 
handlingsplan 2012 – 2016. 
 

Juridiske forhold  
Alkohollovens § 1-10 pålegger bevillingshaver å søke om ny bevilling dersom endringer i 
selskapets struktur og eiersammensetning er så vesentlig at endringen medfører bortfall av 
bevilling. En bevilling faller alltid bort dersom en virksomhet overdras til nye eiere. 
Skifte av selskapsform er å regne som en overdragelse.  
Det gjelder selv om det er de samme personer som står bak virksomheten etter endringene. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Minaie har innehatt serverings- og skjenkebevilling for Café Rumi siden oppstarten i 2011. 
Tidligere har han innehatt serverings- og skjenkebevilling for restaurant Barock i flere 
perioder. 

 
Rådmannens vurdering 
Det er søkt om samme type bevilling og for samme skjenkeareal. 
Det er ikke innkommet noen negative merknader fra skjenkekontrollør eller noen nye 
merknader fra høringsinstansene fra forrige behandling. 
 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 

Vedlegg 
 
Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 
 
 
 Ringerike kommune, 27.9.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
leder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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