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MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/4634  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret 30.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport november 2013 tas til orientering 
 

Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.11.2013. Helårs prognose 
viser et merforbruk på 26,8 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 november indikerer at kommunen vil bruke rundt 26,8 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2013. Det er på linje med det som ble rapportert i forrige månedsrapport, pr 
oktober. Det er allikevel noen endringer siden sist i forhold til hvor avvikene oppstår. 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap          

til og med      

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -1 244 707 -1 223 136 -1 476 243 -1 451 939 -24 304 -2 % -18 847               

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 28 343 38 254 95 275 99 279 -4 005 -4 % -4 635                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -1 216 364 -1 184 882 -1 380 969 -1 352 660 -28 309 -2 % -23 482               

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 1 173 579 1 286 904 1 380 969 1 379 485 1 484 0 % -3 033                 

Mer /mindreforbruk -42 785 102 022 0 26 825 -26 825 -26 515                
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Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder denne gang om et mindreforbruk i forhold 
til budsjett på 1,5 mill. kroner.  Forbedringen på 4,5 mill. kroner kan knyttes noe til den 
strenge innkjøpskontrollen som ble innført fra starten på oktober. De største avvikene 
finner vi nå innenfor følgende områder: 

 Sentrale inntekter viser negative avvik med 16 mill. kroner lavere skatteinntekter 
enn budsjettert, 2 mill lavere inntektsutgjevning og et utbytte fra RiK som ligger 6,2 
mill. kroner lavere enn budsjettert.  

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 9,2 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 har vært gjennomført gjennom året for å komme i budsjettbalanse 
er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

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

 Streng innkjøpskontroll  

 Streng kontroll ved bruk av vikarer og overtid ved kortidsfravær 
 

Kommunens regnskap viser at det gjenstår 21,2 mill. kroner å nedbetale av tidligere års 
underskudd. Gitt prognosen pr oktober vil det være mulig å nedbetale ca 4 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. Budsjettet legger også 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 november antyder at det vil bli et negativt avvik rundt 16 
mill. kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og 
beregningsmodellen til KS viser foreløpig at kommunens anslag vil treffe godt med fare for 
et negativt avvik på rundt 2 mill. kroner. 
Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til endelige inntekter på skatt og 
inntektsutgjevning inntil skatt for desember og endelige tall for skatteutgjevningen er klare i 
januar 2014.  
 
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 øremerkede midler  
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 november 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 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 det store regnskapsmessige underskuddet i 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. Samtidig 
har vi sett i budsjettprosessen for året 2014 at nye økonomiske utfordringer må overvinnes. 
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 november 2013 
 
 Ringerike kommune, 19.12.2013 
 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 30.11.2013 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 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 november indikerer at kommunen vil bruke rundt 26,8 mill. kroner mer enn budsjettert 

i 2013. Det er på linje med det som ble rapportert i forrige månedsrapport, pr oktober. Det er 

allikevel noen endringer siden sist i forhold til hvor avvikene oppstår. 

 

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) melder denne gang om et mindreforbruk i forhold til 

budsjett på 1,5 mill. kroner.  Forbedringen på 4,5 mill. kroner kan knyttes noe til den strenge 

innkjøpskontrollen som ble innført fra starten på oktober. De største avvikene finner vi nå innenfor 

følgende områder: 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap          

til og med      

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -1 244 707 -1 223 136 -1 476 243 -1 451 939 -24 304 -2 % -18 847               

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 28 343 38 254 95 275 99 279 -4 005 -4 % -4 635                 

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -1 216 364 -1 184 882 -1 380 969 -1 352 660 -28 309 -2 % -23 482               

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 1 173 579 1 286 904 1 380 969 1 379 485 1 484 0 % -3 033                 

Mer /mindreforbruk -42 785 102 022 0 26 825 -26 825 -26 515               
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 Sentrale inntekter viser negative avvik med 16 mill. kroner lavere skatteinntekter enn 

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

lavere enn budsjettert.  

 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 9,2 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 har vært gjennomført gjennom året for å komme i budsjettbalanse er: 

 Målrettet arbeid for lavere sykefravær 

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

 Streng innkjøpskontroll  

 Streng kontroll ved bruk av vikarer og overtid ved kortidsfravær 

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

Gitt prognosen pr oktober vil det være mulig å nedbetale ca 4 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 november antyder at det vil bli et negativt avvik 

rundt 16 mill. kroner. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettert med 687 mill. kroner og 
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beregningsmodellen til KS viser foreløpig at kommunens anslag vil treffe godt med fare for et 

negativt avvik på rundt 2 mill. kroner. 

Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til endelige inntekter på skatt og inntektsutgjevning inntil 

skatt for desember og endelige tall for skatteutgjevningen er klare i januar 2014.  

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 øremerkede midler  

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.  

 

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.  

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      

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

0. Folkev. styringsorg 5 110 5 833 6 562 6 561 0 0 % 0                           

1. Rådm. strat. tiltak 11 981 16 098 17 206 17 396 -190 -1 % 18                        

2. Støtteenheter adm. 59 846 67 759 72 269 71 229 1 041 1 % -348                    

3. Oppvekst og kultur 390 629 419 848 454 782 449 933 4 849 1 % 5 358                   

4. Helse og omsorg 585 400 646 366 665 940 675 156 -9 216 -1 % -10 587               

5. Tekniske områder 116 824 132 696 153 431 148 432 5 000 3 % 2 528                   

7. Avsetninger 3 790 -1 696 10 778 10 778 -0 0 % -0                         

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 1 173 579 1 286 904 1 380 969 1 379 485 1 484 0 % -3 033                 

0 Folkevalgte 

styringsorganer

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 5 110 5 833 6 562 6 561 0 0% 0 

Driftsresultat 5 423 5 883 6 517 6 516 0 0% 0 

Driftsutgifter 5 714 6 001 6 770 6 784 -15 -0% -27 

Driftsinntekter -291 -118 -253 -268 15 6% 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 lite merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det ligger et 

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

håndtert 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 1 mill. kroner. 

Endringen fra forrige månedsrapport på 1,4 mill kroner oppstår pga noe større refusjonsinntekter og 

noe lavere forsikringsutgifter enn tidligere antatt. 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 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 11 981 16 098 17 206 17 396 -190 -1% 18

Driftsresultat 12 635 16 513 17 306 17 496 -190 -1% 18

Driftsutgifter 14 862 17 893 18 433 19 394 -961 -5% -682

Driftsinntekter -2 227 -1 380 -1 126 -1 897 771 68% 700

Finansresultat -655 -415 -100 -100 -0 -0% -0

Finansutgifter 11 0 0 -0 X -0

Finansinntekter -665 -415 -100 -100 0 0 % 0

2 Støtteenheter adm

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 59 846 67 759 72 269 71 229 1 041 1% -348

Driftsresultat 60 562 68 055 73 264 71 519 1 745 2% 355

Driftsutgifter 67 513 72 289 77 844 78 198 -355 -0% -1 145

Driftsinntekter -6 951 -4 234 -4 580 -6 679 2 099 46% 1 500

Finansresultat -716 -296 -994 -291 -704 -71% -704

Finansutgifter 8 5 6 9 -4 -63% -4

Finansinntekter -724 -301 -1 000 -300 -700 -70 % -700
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Område 3, oppvekst og kultur, antyder et mindreforbruk på 4,8 mill. kroner som følge av årets 

lønnsoppgjør.  Det er noe lavere enn i prognosen forrige måned.  

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

budsjettert. Noen tilpasninger har blitt gjort i forhold til bemanning, innenfor de normer som er satt, 

for å redusere kostnadene. Skolene melder ellers om drift som planlagt med et mindreforbruk på 

grunn av moderat lønnsoppgjør og innføring av streng innkjøpskontroll.  

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

fremmedspråklige. 

Kulturtjenesten viser stort sett drift i henhold til budsjett, men vil få et merforbruk hovedsakelig pga 

tilskudd til registrerte trossamfunn.  

PPT drifter i henhold til budsjett , men melder et  mindreforbruk på grunn av noe vakante stillinger i 

perioder. 

 

Kommunale barnehager viser nå et merforbruk på ca 1 mill. kroner i forhold til budsjett, men mye av 

dette dekkes inn av en lavere lønnsvekst enn budsjettert. Tilskudd til private barnehager vil bli noe 

høyere enn budsjettert på grunn av etterbetaling for 2012. 

 

 

Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 9,2 mill. kroner.  Det leveres gode 

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

utfordringer. Det er en forbedring i prognosen fra forrige måned på ca 1,3 mill. kroner. 

3 Oppvekst og 

kultur

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 390 629 419 848 454 782 449 933 4 849 1% 5 358

Driftsresultat 391 094 420 626 454 934 450 197 4 737 1% 5 342

Driftsutgifter 472 226 495 346 537 630 540 136 -2 506 -0% -2 622

Driftsinntekter -81 132 -74 720 -82 696 -89 939 7 243 9% 7 965

Finansresultat -465 -778 -152 -265 113 74% 16

Finansutgifter 9 37 10 47 -37 -373% -34

Finansinntekter -473 -815 -162 -312 150 93 % 50

4 Helse og omsorg

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 585 400 646 366 665 940 675 156 -9 216 -1% -10 587

Driftsresultat 591 396 649 673 665 590 674 429 -8 839 -1% -10 522

Driftsutgifter 726 451 790 458 838 616 867 983 -29 367 -4% -27 000

Driftsinntekter -135 055 -140 784 -173 026 -193 553 20 527 12% 16 477

Finansresultat -5 996 -3 308 350 727 -377 -108% -65

Finansutgifter 408 1 006 450 945 -495 -110% -236

Finansinntekter -6 404 -4 313 -100 -218 118 118 % 171
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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 7 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 5,1 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 4,9 mill. kroner.  

Aktivitetene innenfor helse og velferd (rus og psykiatri, barnevern, helsestasjonstjenester, 

krisesenter, transittmottak, tiltak barn og unge og annet) melder om et samlet mindreforbruk på 7,8 

mill. kroner som skyldes noe høyere refusjonsinntekter enn budsjettert, ikke satt inn vikarer ved 

langtidsfravær og permisjoner, streng innkjøpskontroll og noen åpne/vakante stillinger på grunn av 

manglende søkere med riktig kompetanse. 

 

 

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

Tiltak med streng innkjøpskontroll, som ble innført i begynnelsen av oktober, har hatt effekt. 

5 Tekniske områder

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 116 824 132 696 153 431 148 432 5 000 3% 2 528

Driftsresultat 117 176 133 004 151 863 146 851 5 012 3% -2 230

Driftsutgifter 249 789 268 139 302 830 302 425 405 0% 1 642

Driftsinntekter -132 613 -135 135 -150 967 -155 574 4 607 3% -3 872

Finansresultat -352 -308 1 568 1 580 -12 -1% 4 758

Finansutgifter 22 12 1 568 1 580 -12 -1% 1 274

Finansinntekter -373 -321 3 484
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Vedlikeholdsutgifter er redusert så langt det er mulig for å bidra til et positivt økonomisk resultat. 

Samtidig har det også på dette området 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. 

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 balanse i forhold til årets budsjett. Det er usikkerhets-

momenter på dette området som virker både i positiv og negativ retning, og en del forhold vil ikke 

være kjent før aktuaroppgave på pensjon er mottatt i januar og  årsoppgjøret er ferdig.  

 

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om en mindreinntekt på 24,3 mill. kroner i forhold til 

budsjett. En negativ endring fra forrige måneds prognose på 5,5 mill. kroner. Det er budsjettert med 

noe høyere inntekter på skatt, skatteutgjevning og rammetilskudd enn modellene til KS og KRD 

tilsier. Det er bekreftet at kommunen ikke vil motta fullt så mye rentekompensasjon fra Husbanken 

som antatt i budsjettet, og det blir et negativt avvik på ca 1,5 mill. kroner som følge av dette. 

Kommunen mottok imidlertid 1,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen etter søknad som  

påvirker resultatet i positiv retning. 

7 Avsetninger, 

overføringer

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 3 790 -1 696 10 778 10 778 -0 -0% -0

Driftsresultat 6 977 2 353 10 778 10 830 -52 -0% -52

Driftsutgifter 8 568 6 089 10 793 14 570 -3 777 -35% -3 758

Driftsinntekter -1 591 -3 736 -15 -3 740 3 725 24 985% 3 706

Finansresultat -3 187 -4 049 0 -51 51 X 51

Finansutgifter 262 51 378 40 000 51 192 -11 192 -28% -17

Finansinntekter -3 449 -55 427 -40 000 -51 243 11 243 28 % 68

8 Skatt og 

rammetilsk 

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap -1 244 707 -1 223 136 -1 476 243 -1 451 939 -24 304 -2% -18 847

Driftsresultat -1 244 711 -1 223 136 -1 476 243 -1 451 939 -24 304 -2% -18 847

Driftsutgifter 34 17 207 34 173 83% 155

Driftsinntekter -1 244 744 -1 223 153 -1 476 450 -1 451 973 -24 477 -2% -19 002

Finansresultat 3 0 0 -0 X -0

Finansutgifter 3 0 0 -0 X -0

Finansinntekter
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Skatt på inntekt og formue 

I denne prognosen er det lagt inn en forventning om til sammen 18 mill. kroner mindre i inntekter fra 

skatt, rammetilskudd og skatteutjevning. Det er en forverring på 2 mill. kroner i forhold til forrige 

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

mot 20 mill. kroner. Tallene i denne rapporten bygger på utregningsmodellen fra KS og kommunens 

egenutviklede prognoseverktøy. Det understrekes at det fortsatt vil være usikkerhet knyttet til dette 

frem til skatteinntekter for desember og endelige tall for inntektsutgjevningen blir kjent i midten av 

januar 2014. 

 

MVA-refusjon fra investeringer 

Det er i tidligere månedsrapporter meldt om en betydelig lavere mva-refusjon enn budsjettert. Dette 

bildet har nå endret seg etter at flere prosjekter har kommet i gang i løpet av høsten. Foreløpig 

prognose antyder en mva- refusjon på ca 13,5 mill. kroner mot 15,2 mill. kroner i budsjettet. 80 % av 

disse midlene skal tilbakeføres til investeringsregnskapet for å finansiere kommunens investeringer. I 

tillegg ser det ut som noe av mindreforbruket hos driftsområdene (område 0 til 5) skyldes lavere mva 

kostnader enn budsjettert, dette gir seg utslag i rammeområde 8 ved mindre inntekter av mva- 

refusjon i driften. Beregnet til ca 4 mill. kroner i denne prognosen. 

 

 

Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 4 mill. kroner som skyldes lavere utbytte fra RiK og 

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

rentekostnader og lavere overføring til investeringsregnskapet enn budsjettert. 

 

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.  

  

9 Renter, avdrag og 

finansposter

Regnskap

til og med 

nov 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik
Avvik i %

Årsavvik 

forrige rapport 

(pr okt)

Driftsregnskap 28 343 38 254 95 275 99 279 -4 005 -4% -4 635

Driftsresultat 28 57 57 -57 X -33

Driftsutgifter 5 49 49 -49 X -25

Driftsinntekter 22 8 8 -8 X -8

Finansresultat 28 315 38 197 95 275 99 222 -3 948 -4% -4 602

Finansutgifter 54 096 99 076 164 278 161 778 2 500 2% 2 000

Finansinntekter -25 781 -60 879 -69 004 -62 556 -6 448 -9 % -6 602
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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 gjennomsnittlig antall årsverk med fast utlønning har falt mer enn 

gjennomsnittlig 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 1850 247 2097 1862 2075

desember 1855 240 2095 1858 2094

Gj.snitt årsverk 1826 230 2056 1857 2062

Måned

Bemanning 2013

Sum årsverk 

2012

Fast utlønning 

2012
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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. 

Aktuelle nærværstall 

NAVs tall for 3. kvartal 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune. Sykefraværet 

er redusert fra 7,9 % til 7,7 % sammenlignet med 2. kvartal 2013 og fra 8,7 % til 7,7 % sammenlignet 

med 3.kvartal 2012.  

Gjennomsnitt for kommunal forvaltning i Norge går ned fra 7,2 % til 7,0 % sammenlignet med 

3.kvartal 2012. 

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. 

Utvikling av legemeldt sykefravær – hele kommunen: 

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, tapte dagsverk i prosent  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
1. kvartal 

 
8,1 8,6 8,4 9,5 10,1 

 
2. kvartal 

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

 
3. kvartal 7,6 8,7 7,6 8,1 8,7 7,7 

 
4. kvartal 7,8 9,2 8,5 8,9 9,6 

 

 
Gjennomsnitt Kommunal forvaltning 3. kvartal 2013 

 
8,3 7,1 7,5 7,2 7,0 

Ringerike kommune har redusert sykefraværet fra 8,7 % til 7,7 % sammenlignet med 3.kvartal 2012. 

Ringerike kommune har 0,7 prosentpoeng høyere sykefravær enn kommunal forvaltning 

(gjennomsnitt for alle kommuner i Norge) i 3. kvartal. Ringerike kommune har større reduksjon i 

sykefraværet enn gjennomsnittet for resten av landet i 3. kvartal sammenlignet med fjoråret. 
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Legemeldt sykefravær fordelt per sektor 

Viser: Alle aldersgrupper, 3. kvartal, Begge kjønn, Alle fylker, Alle størrelser, Tapte dagsverk 

i prosent 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

 
RINGERIKE KOMMUNE TOTALT 8,7 7,6 8,1 8,7 7,7 

 
RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG  2,7 10 9,4 11,1 9,1 

 
RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR  2 4,9 6,3 5,2 6,1 

 
RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER  7,7 5,6 7,1 8,8 6,8 

 
Helse og omsorg har en nedgang i sykefraværet fra 11,1 % til 9,1 % sammenlignet med 3. 
kvartal 2012. Tekniske tjenester går ned fra 8,8 % til 6,8 % Oppvekst sykefravær går opp fra 
5,2 % til 6,1 %.   
 
Legemeldt sykefravær fordelt på varighet 
 
Viser: Alle aldersgrupper, 3. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent 
 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

 

 
Totalt 8,7 7,6 8,1 8,7 7,7 

 

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

 

 
8-16 dager 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 

 

 
17 dager - 8 uker 2,2 2 1,9 2 1,6 

 

 
>8 uker - 20 uker 2,4 1,8 2 2,2 1,7 

 

 
>20 uker - 39 uker 1,6 1,7 1,7 2,3 1,6 

 

 
>39 uker 1,2 1,1 1,3 1,2 1,7 

 

Det lengste fraværet har (>39 uker) økt fra 1,2 % til 1,7 % av det totale fraværet på 7,7 % 

Bruk av gradering 
              Viser: 3. kvartal, Begge kjønn, Alle næringer, Alle bedrifter, Antall tilfeller i prosent 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

 
Totalt 18,6 18,2 20,8 23,2 21,7 

 
Kvinne 19,7 18,5 22,1 24,6 23,4 

 
Mann 12,9 16,3 12,8 12,1 5,1 

 

Landsgjennomsnittet for graderte sykemeldinger ligger på 23,2 % av alt legemeldt 

sykefravær. Ringerike kommune ligger på 21,7 % hvilket er en nedgang med 1,5 

prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal 2012. 
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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.  
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OPPFØLGING ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-
2017  
 

Arkivsaksnr.: 13/3641  Arkiv: 145   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/14 Formannskapet 14.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen gis i oppdrag å utforme søknad til Kommunal- og regionaldepartementet i 
henhold til kommunelovens § 48.4 – om inndekning av underskudd over mer enn fire år.   
 
Søknaden skal baseres på regnskapsmessig resultat for 2013, og de politiske føringer som 
fremkommer av formannskapets workshop om utviklingsprosjektet ”Ringerike 2020”.  
 
Som grunnlag for søknaden inngår ”Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017”.  
 

Beskrivelse av saken 
Under behandlingen i kommunestyret av «Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-
2017» ble det vedtatt krav til overskudd for de enkelte årene i handlingsprogramperioden.  
For 2014 er kravet 10,2 millioner kroner.  Kommunestyret pekte på at overskuddet måtte 
fremskaffes ved innsparinger innen administrasjon, organisasjonsstruktur og 
ledelsesstrukturer i hele organisasjonen.  
 
Rådmannen ble bedt om å komme tilbake til formannskapet med en konkret tiltaks- og 
gjennomføringsplan i møte 11.2.2014. Denne saken omfatter kravet for 2014.   
 
Kommunestyret viste også til utviklingsprosjektet som bør involveres i arbeidet med nevnte 
omlegging. 
 
Innsparingene for å framskaffe overskudd i årene 2015-2017 må i hovedsak tas innen helse- 
og omsorg, idet analyser har vist at det er på denne sektoren at utgiftene er økt mest de 
senere år ut over gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Tiltak er nødvendig for i løpet av 
perioden å komme fram til et overskudd på 3% av netto driftsutgifter, slik at man har 
egenkapital til investeringer. En del av tiltakene kan gjennom prosjektet for 
utvikling/strukturendringer vedtas tatt i andre sektorer.  Kommunestyrets målsetting er et 
driftsresultat for 2015 på 30 millioner kroner, for 2016 på 45 millioner kroner, og for 2017 
på 60 millioner kroner. 
  

Rådmannens vurdering 
Av tidligere års underskudd gjenstår det inndekning av 21,175 millioner kroner.  Dette er 
underskudd fra 2009.   Kommunen har etter kravene i kommunelovens § 48.4 (4-
årsregelen), frist på inndekning i regnskap for 2013. Prognosen for regnskapet tyder på at 
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det ikke vil være mulig å dekke inn det resterende underskudd i 2013, bare deler av dette, 
mellom 3 og 5 millioner kroner. 
 
Dekning av underskudd ut over 4 år betinger at kommunen må sende søknad til Kommunal- 
og regionaldepartementet, via fylkesmannen, hvor det redegjøres for den videre plan for 
nedbetaling av gjenstående underskudd.   
 
Som grunnlag for søknaden vil være regnskapsmessig resultat for 2013, og føringene fra 
gjennomført workshop med formannskapet om utviklingsprosjektet «Ringerike 2020».   
 
Det antas at søknad kan sendes i slutten av januar/begynnelsen av februar 2014, etter at 
driftsresultatet 2013 er kjent, og på bakgrunn av politiske føringer for utviklingsprosjektet.   
 
Rådmannen har hatt møter med fylkesmannen og orientert om situasjonen i Ringerike 
kommune. Fylkesmannen uttrykker bekymring for situasjonen, men at man ser 
strukturprosjektet som en reelle mulighet til å skape en realistisk og forutsigbar økonomi 
for kommunen.  
Fylkesmannen gir også uttrykk for at man ikke anser det som realistisk å klare og ta ned mer 
innenfor dagens struktur. 
 
Mål er at man gjennom beskrivelsen av strukturprosjektet, vil gi et klart signal til Kommunal 
og regionaldepartementet om at vi er offensive, og vil greie å løse utfordringene. 
 
Rådmannen har gjort en foreløpig fordeling av innsparingskravet på 10,2 millioner kroner, 
basert på den enkelte sektors budsjettramme.  Dette gir følgende sektor vise fordeling: 
 
Tall i 1000 kr 10 200

HOVEDOVERSIKT 1B

Budsjett 

2014 Andel 

Innsparing 

pr. område

0  Folkevalgte Styringsorganer 6 559 0,476 % 49

1  Rådmann og strategiske tiltak 16 929 1,229 % 125

2  Støtteenheter-administrative 71 501 5,191 % 529

3  Oppvekst og kultur 448 864 32,587 % 3 324

4  Helse og omsorg 664 475 48,240 % 4 920

5  Tekniske områder 169 118 12,278 % 1 252

Innsparingskrav:

 
 
 
Innsparingskravet for 2014 vil i sin helhet benyttes til nedbetaling av tidligere års 
underskudd.  Konkret tiltaks- og gjennomføringsplan vil avhenge av regnskapsresultatet for 
2013. Resterende inndekning skal foretas i budsjett for 2015. 
  
  
 Ringerike kommune, 06.01.2014 
 
 
 Tore Isaksen 

 rådmann 
 
saksbehandler: Torbjørn Hansen 
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SPØRSMÅL VEDR ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-
2017 FRA REPRESENTANTEN DAG STENERSEN (FRP) 
 

Arkivsaksnr.: 14/62  Arkiv: 145 &29  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune vil på nåværende tidspunkt ikke delta i en finansiering av en 
doktorgradstudie som foreslått. 

 
Beskrivelse av saken 

Ved åpning av kommunestyrets møte 12.12.2013 stilte representanten Dag Stenersen 
(FrP) følgende spørsmål til dagsorden: 

 ” Buskerud Fylkeskommune har i sitt budsjettvedtak for 2014 signalisert at fylket er 
interessert i å delta i en doktorgradstudie på hvordan den kunnskap som 
spesialisthelsetjenesten besitter kan komme til nytte i det forebyggende helsearbeidet 
innenfor samhandling spesialisthelsetjenesten/kommunehelsetjeneste. 

Spørsmålet er om ordføreren vil ta initiativ som gjør at Ringerike kan bli deltager i et slikt 
samarbeide. Begrunnelsen er den positive effekt et slikt prosjekt vil kunne få både på 
helsearbeidere i kommunen, samt at det vil styrke kommunens omdømme”. 

Spørsmålet ble oversendt rådmannen for videre behandling og fremlegg politisk. 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen finner det riktig å referere vedtaket i fylkestinget som representanten henviser 
til: 

”Det fremmes sak i Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur innen folkehelse om økt 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus for samarbeidet skal være utløsende årsaker 
til at pasienter har havnet innenfor spesialisthelsetjenesten, og å fremme konkrete tiltak på 
hvordan kunnskapen skal kunne benyttes innen hele fylket. Samarbeidet kan for eksempel ta 
form av et doktorgradstudium”. 

Rådmannen har vært i kontakt med fylkesrådmannen i Buskerud, som tilkjennegir at 
fylkesadministrasjonen ikke foreløpig har vurdert hvordan fylkestingets vedtak skal 
håndteres. Dersom et økt samarbeid skal initieres i form av et doktorgradstudium, vil dette 
måtte skje i form av økonomisk tilskudd, da fylkeskommunen ikke har ressurser eller 
kompetanse til å delta på annen måte i et slikt samarbeid. 
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Det er også en utfordring at forslaget indikerer at Buskerud Fylkeskommune skal gå utenfor 
sitt ansvarsområde, da finansiering av doktorgradstudium/stipendiat er et klart statlig 
ansvar. Dette vil i så fall måtte bli gjenstand for egen politisk sak. Det er derfor i budsjett og 
handlingsprogram ikke satt av økonomiske ressurser til slikt foreslått samarbeid. 
Fylkesrådmannen har merket seg at vedtaket kun avslutningsvis nevner en 
doktorgradstudie som et eksempel på ett samarbeid som kan vurderes realisert. 

Rådmannen er av den oppfatning at Ringerike kommune er i en tilsvarende situasjon: 

1. Ringerike kommune har begrenset kompetanse til å delta aktivt i en 
doktorgradstudie, og en kommunal deltagelse vil derfor måtte skje ved et 
økonomisk insitament. 

2. Finansiering av en doktorgradstudie er ikke et kommunalt ansvar. 

3. Det er ikke lagt inn midler til slikt tiltak i Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014 
– 2017. 

4. Den positive effekten, dersom den kan realiseres, vil ligge langt fram i tid, og vil 
kunne hentes ut uansett om kommunen deltar finansielt eller ikke. 

Ringerike kommune må prioritere lovpålagte tiltak i en omstillingsperiode der 
personellressursene/lønnskostnadene må reduseres. Dette stiller økte krav til 
kompetanseutvikling blant egne ansatte. Rådmannen er derfor tvilende til om det vil styrke 
kommunens omdømme, både eksternt og internt, om man i denne situasjonen velger å 
prioritere slik det legges opp til i spørsmålet fra representanten. 

Ringerike kommune har i 2012-2013 inngått avtale med Vestre Viken HF om gjensidig 
kunnskapsoverføring – Hospiteringsavtale. Likeens er det i tråd med helse og 
omsorgslovens § 6-1 og spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 inngått avtaler som regulerer 
hvilke oppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og det er etablert konsensus om 
hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Det er også inngått avtaler mellom Vestre 
Viken HF og de samarbeidsende 26 kommuner om forskning, utdanning og forebyggende 
arbeid.  

Etterlevelse av disse samarbeidsavtalene stiller store krav til Ringerike kommune, både 
kompetansemessig og ressursmessig. Det kan ikke være aktuelt for kommunen på 
nåværende tidspunkt å initiere tiltak som går utenpå de inngåtte samarbeidsavtaler. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Ringerike kommune, 06.01.2014 

 
Tore Isaksen 

Rådmann 
 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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50  ÅRSJUBILEET FOR ETABLERING AV RINGERIKE KOMMUNE OG 
200 ÅRSJUBILEET GRUNNLOVEN - FINANSIERING 
 

Arkivsaksnr.: 14/54  Arkiv: 202 X01   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/14 Formannskapet 14.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet bevilger kr. 75 000,- til markering av 50-årsjubileet for etableringen 

av Ringerike kommune og kr. 75 000,- til markering av 200-årsjubileet for 

Grunnloven. 

2. Beløpene belastes formannskapets disposisjonskonto 149000.712000.180, som da 
settes til kr. 850 000,-. 

 

Beskrivelse av saken 
  
Formannskapet satte i møte 3.12.2013 i sak 173/13 ned to komiteer for å:  
 

1. planlegge og gjennomføre en markering av 50-årsjubileet for etableringen av 

Ringerike kommune. 

2. planlegge og gjennomføre en markering av at det er 200 år siden Grunnloven ble 

vedtatt. 

Formannskapet valgte Runar Johansen (H) og Marit Bolstad (H) samt to medlemmer av 
ungdomsrådet (velges snarest av ungdomsrådet) som politiske representanter til 
komiteene. 
 
Rådmannen har pekt ut kulturleder Maria Lyngra Høgås og spesialrådgiver Sveinung 
Homme som administrasjonens representanter i begge komiteer. 
 
Rådmannen gjorde i saksframlegget i samme sak oppmerksom på at det ikke er satt av 
midler til jubileumsmarkeringer i budsjett 2014, og at Formannskapet måtte vurdere 
ressursbruk og finansiering.  
 

Rådmannens vurdering 
Det vil være svært vanskelig, om ikke umulig, for komiteene å planlegge og gjennomføre  
nevnte arrangementer uten en viss økonomisk ramme å forholde seg til. Ringerike 
kommune gjennomførte høsten 2013 en markering i forbindelse med stemmerettsjubileet 
for kvinner, og formannskapet bevilget til dette inntil kr. 70 000,- til formålet. Dette viste 
seg tilstrekkelig til å dekke nødvendige utlegg. 
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Rådmannen foreslår derfor at det bevilges inntil kr. 75 000,- til hver komité for planlegging 
og gjennomføring. Beløpene belastes formannskapets disposisjonskonto 
149000.712000.180, som da settes til kr. 850 000,-. 
 
 
Vedlegg 
 

 Ingen 
 
 
 
 Ringerike kommune, 06.01.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 Rådmann 
 
 
 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/2771-13  Arkiv: F00 &34  

 
Sak: 61/13 
 
EVALUERING -  BESTILLERENHETEN  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 

1. Ringerikekommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å 
sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og høy 
kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og 
lettere for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til 
tjenestetilbudet.  

2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretaes av et ”Tildelingskontor for helse og 
omsorgstjenester”. 

3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som skal 
føre evalueringen ”i pennen”, basert på  innhentede «høringsnotater» fra 
tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles.  

4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten forutsettes 
innarbeidet i kontorets handlingsplaner i fortsettelsen. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013: 
 
Forslag fra Brit Walbækken Bøhler (SOL): 
 
1. Ringerike kommune legger ned en sentral tjenestetildeling.  
2. Tjenestetildeling legges ute i tjenesten for å sikre bedre samsvar mellom bistands- 
 behov og vedtak, 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Walbækkens forslag, fikk Walbækkens 
forslag 1 stemme og falt.  
 
Dette som hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet. 
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EVALUERING -  BESTILLERENHETEN  
 

Arkivsaksnr.: 13/2771  Arkiv: F00 &34  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/13 Eldrerådet 09.12.2013 
61/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013 
8/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerikekommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å 
sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og 
høy kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og 
lettere for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til 
tjenestetilbudet.  

2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretaes av et ”Tildelingskontor for helse og 
omsorgstjenester”. 

3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som 
skal føre evalueringen ”i pennen”, basert på  innhentede «høringsnotater» fra 
tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles.  

4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten forutsettes 
innarbeidet i kontorets handlingsplaner i fortsettelsen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Konsulentfirma KPMG leverte 14, juni 2013 en kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike 
kommune, «På rett spor», som er grundig omtalt i K-sak 13/117 «Evaluering av Helse og 
omsorg». 
 
I kartleggingen under punket om samarbeid skriver KPMG:  
 
«Generelt synes det å være gode samarbeidsforhold i kommunen, både mellom 
enkeltpersoner, enheter og tjenesteområder. Allikevel kan det være grunnlag for å se 
nærmere på ”Bestiller- utfører modellen” og om den fungerer i henhold til intensjonene, som 
både er å sikre likeverdig tilbud, brukernes rettighet og at kommunen yter nødvendig 
helsehjelp».  
 
Med bakgrunn i dette, bestilte rådmannen en egen rapport fra KPMG; «Evaluering av 
tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, Ringerike kommune» 
som ble overlevert 20. september 2013. Rapporten følger vedlagt. 
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Beskrivelse av saken 
 KPMG konkluderer i sin vurdering med at ordningen med Bestillerenheten som sådan ikke 
fullt ut imøtekommer evalueringskriteriene som er angitt i denne evalueringen. Formål, 
ansvar og oppgaver må tydeliggjøres og forankres bedre. KPMG vurderer det slik at det 
fortsatt er hensiktsmessig å organisere enheten/funksjonen atskilt fra utførerne, da dette 
sikrer at søknader om helse- og omsorgstjenester blir profesjonelt og likt behandlet og at 
kommunens innbyggere får samme nivå på tjenestene i henhold til vedtatte kriterier. 
Enhetens ansvar må gjenspeiles i både navn og organisasjonskart.  
 
KPMG anbefaler 9 forbedringsforslag som Ringerike kommune bør iverksette 
 
1: Revidere og forankre gjeldende styringsdokumenter  
Kommunen anbefales å videreføre, revidere og bedre forankre dokumentene som i dag er 
styrende for tildelingsprosessen. Dette blant annet for å skape mer forståelse for bakgrunn 
for vedtakene og saksbehandlingen til Bestillerenheten, slik at kommunens ansatte møter 
brukerne med ”en stemme”. Dette innebærer også at samarbeidsavtalene mellom Bestiller 
og hjemmebaserte tjenester/institusjon bør videreføres. Avtalene bør operasjonaliseres slik 
at det blant annet formaliseres hvilke samarbeidsarenaer man vil ha, hvem som skal delta 
og hvor ofte på de ulike arenaer slik at dette blir likt for alle utførerenheter i samme 
virksomhet. Videre anbefales det å gjøres en revidering av kommunens avtale med 
sykehuset, herunder vurdere grep for å styrke kommunikasjon mellom sykehus og 
utførerenhetene i kommunen.  
 
2: Skape en hensiktsmessig fordeling av saker blant saksbehandlerne på Bestillerenheten  
Et uttalt ønske fra utførerenhetene innen både hjemmetjenesten, institusjon og TTF er å 
forholde seg til faste saksbehandlere fra bestillerenheten. Dette for å skape et mer 
forutsigbart og stabilt samarbeid, samt sikre at saksbehandler har kunnskap om den enkelte 
bruker og brukergruppen. Det anbefales at man, når den nye fordelingsordningen av saker 
på Bestillerenheten skal evalueres, gjør en mer grundig vurdering og konsekvensutredning 
av ordningen.  
 
3: Gjennomgang av dagens ordning knyttet til tildeling av boliger innen Helse og omsorg  
Kommunen bør se på dagens ordning for håndtering av søknader og tildeling av boliger 
innen Helse og omsorg. Dette kan innebære å vurdere opprettelsen av en egen gruppe som 
jobber med boligtildeling uavhengig av type, men som inneholder saksbehandlere med 
kompetanse om de involverte målgruppene (rus, psykiatri, TTF etc.).  
 
4: Kompetanseutvikling av utførere i forhold til dokumentasjon i fagsystemet  
KPMG anbefaler at utføreres kompetanse styrkes i forhold til dokumentasjon gjennom både 
kurs og bevisstgjøring i forhold til ansvar og holdninger og økt kunnskap om hva god 
dokumentasjon er. God dokumentasjon er et viktig grunnlag for saksbehandlerne i deres 
søknadsbehandling. Flere utførere viser til at saksbehandlere fra Bestillerenheten er flinke 
til å følge opp endringer og avvik dersom de får beskjed av utfører via Gerica.  
 
5: Samarbeid  
Ringerike kommune kan med fordel jobbe videre med å utvikle sterkere relasjoner mellom 
bestillere og utførere. Dette kan gjøres ved å skape et tettere samarbeid mellom 
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saksbehandler ved Bestillerenheten og utfører ved første kartleggingsbesøk av bruker, 
videreføre månedlige revurderingsmøter mellom saksbehandler fra Bestillerenheten og 
utførerenhetene i hjemmetjenesten. I tillegg til samarbeidsarenaer i det daglige, kan et 
alternativ være å holde årlige eller halvårlige samarbeidsmøter / temadager for å skape 
dialog og diskusjon rundt aspekt ved tildelingsprosessen på et mer overordnet plan.  
 
6: Gjennomgang av praksis rundt utforming av vedtak  
Det bør gjøres en gjennomgang av dagens formulering av vedtak. Det bør åpnes for i større 
grad å benytte ”myke” vedtak med vekt på generelle formuleringer som åpner for at 
utførere selv kan bidra med faglig skjønn, og påvirke hvordan vedtakene utføres. Dette vil 
kunne bidra til å styrke tillitsrelasjoner mellom utførere og Bestillerenheten. Det må legges 
til rette for større grad av brukermedvirkning når vedtak skal utformes, og dette må komme 
tydelig frem når ansvar og roller beskrives. Det bør gjøres en gjennomgang av eldre vedtak 
innen eksempelvis praktisk bistand, for å undersøke påstanden om at det eksisterer tydelige 
forskjeller i vedtak for brukere med samme tjenestebehov.  
 
7: Organisering  
Kommunen bør beholde Bestillerenheten som en forvaltningsenhet som på vegne av 
kommunen, ved kommunalsjef, skal sikre profesjonell og likeverdig saksbehandling av 
innbyggernes søknader om helse- og omsorgstjenester. Bestillerenheten bør endre navn til 
noe som i større grad gjenspeiler enhetens oppgaver. Alternative navneforslag er 
”Tildelingskontor for Helse- og omsorgstjenester”, ”Søknadskontor for Helse- og 
omsorgstjenester”, eller ”Forvaltningsenhet”. Enheten bør vurderes plassert organisatorisk i 
stab til kommunalsjef, med fortsatt egen enhetsleder som rapporterer til kommunalsjef og 
inngår i dennes ledergruppe  
 
8: Formål, ansvar og roller  
Kommunen må klargjøre målsetting med Bestillerenhet i dagens kontekst. For å sikre 
gjennomføring av målsettingen må ansvar og oppgaver klargjøres, fordeles og gjøres kjent i 
organisasjonen, for eksempel gjennom stillingsinstrukser - /omtaler.  
 
9: Bemanning og kompetanse i Bestillerenheten  
Kompetansesammensetningen i Bestillerenheten bør gjennomgås, og det er nødvendig 
med kontinuerlig kompetanseutvikling for alle og spesielt knyttet opp til fagkompetanse, 
samarbeid og kommunikasjon. Det anbefales at det i regi av Bestillerenheten selv sendes ut 
en årlig undersøkelse til utførerenhetene for interne evalueringsformål samt utvikling av 
enheten. I sammenheng med denne prosessen kan Bestillerenheten vurdere å sende ut et 
informasjonsbrev med relevant informasjon til utførerenhetene. 
 

Rådmannens vurdering 
 Styringsdokumentene for tildelingsprosessen vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering 
og revisjon. Det er avgjørende at at alle ledd i organisasjonen er innforstått med hva som er 
kommunens gjeldende praksis i forhold til tildeling av helse- og omsorgstjenester. Dette må 
i større grad forankres både på politisk-, ledelses- og utførernivå.  
 
Kommunens avtaler med sykehuset (Vestre Viken HF) er gjenstand for revideringer i regi av 
kommunehelsesamarbeidet (26 kommuner), og blir jevnlig lagt fram for politisk orientering 
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og/eller godkjenning. Det er således ikke aktuelt for Ringerike kommune å initiere endringer 
på egen hånd. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at direkte kommunikasjon mellom sykehus og 
Bestillerenheten er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere hvilket tilbud pasienten 
er i behov av. Det er imidlertid ingen ting i veien for at sykehuset også kan ha direkte 
kontakt med hjemmetjenesten ved behov. Dette forutsetter imidlertid at sykehuset har 
kapasitet til dette.  
 
De opplysninger som videreformidles vedrørende pasientens behov fra Bestillerenhetens 
side oppleves som tilstrekkelig, særlig sammenholdt med det faktum at hjemmetjenesten 
skal få sykepleiesammenfatning, sykehistorie og oppdatert medisinliste medsendt 
pasienten fra sykehuset. Dette forutsetter imidlertid at hjemmesykepleien har tid nok til å 
lese den dokumentasjonen som finnes i Gerica, og de tilsendte dokumenter fra sykehuset.   
 
Det har skjedd endringer innen Bestillerenheten, og rådmannen vil gjøre oppmerksom på at 
dagens påpekes at dagens ordning ikke var trådt i kraft da de fleste intervjuene knyttet til 
rapporten ble foretatt. Den ordningen som hadde ligget til grunn fram til ny ordning trådte i 
kraft 1.9.2013 var ikke tilfredsstillende, og heller ikke ordningen som var forut for denne.  
 
Rådmannen registrerer ønske om faste saksbehandlere knyttet til faste soner. Rådmannen 
vil vurdere sette, men samtidig påpeke at en ordning med faste saksbehandlere knyttet til 
faste soner har vært prøvd ut tidligere. Problemet med dette, er at det kan føre til 
forskjellsbehandling av brukere i Ringerike kommune, i og med at saksbehandler da kan bli 
for sterkt opptatt av ressursene i de enkelte sonene enn av å se på hvilket behov brukeren 
har, og hvor lista skal ligge generelt sett i Ringerike kommune.  
 
Dagens ordning knyttet til tildeling av boliger innen Helse og omsorg mangler gode rutiner. 
Dette er et av de prioriterte områder i2014.  
 
Rådmannen registrerer at det stilles spørsmål rundt vedtakenes utforming. Ut i fra vedtatte 
tildelingskriterier skal vedtakene uttrykke brukerens rettskrav, og ikke være et middel for å 
styrke relasjonene mellom bestiller og utfører. «Myke vedtak» er ofte ikke i tråd med kravet 
til rettssikkerhet hos brukeren, og bør antagelig ikke uten videre benyttes. Dette i forhold til 
tidligere føringer fra Fylkesmannen som er klage- og tilsynsinstans i disse sakene. Det er 
dessuten viktig at vedtak fattes ut fra brukerens behov, ikke hvilke ressurser som finnes 
tilgjengelig ute. «Myke vedtak» kan faktisk føre til forskjellsbehandling mellom brukere, ut 
fra hvilke ressurser som finnes tilgjengelig i de enkelte sonene. Dette er en situasjon 
rådmannen ikke ønsker. 
 
Rådmannenen deler oppfatningen av at enheten bør bytte navn. Et godt navn, som bedre 
illustrerer hva enheten faktisk gjør, kan være ”Tildelingskontor for helse- og 
omsorgstjenester”.  
 
Bestillerenheten er tverrfaglig sammensatt, og rådmannen mener at enheten innehar den 
nødvendige faglige kompetanse. Det skal også bemerkes at det er relativt uproblematisk å 
fatte vedtak som i seg selv gir faglige forsvarlige tjenester til brukerne. Disse blir allikevel 
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verdiløse dersom kompetanse og ressurser ute i de operative enheter ikke er tilstrekkelig 
for å få gjennomført/utført den tjenestetildeling som er vedtatt.  
 
 

 
 
 
Vedlegg 
 

 KPMG; «Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og 
omsorg, Ringerike kommune» 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 21.11.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 9234 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/2771-14  Arkiv: F00 &34  

 

Sak: 54/13 

 

EVALUERING -  BESTILLERENHETEN  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Ringerikekommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å 

sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og høy 

kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og lettere 

for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til tjenestetilbudet.  

2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretaes av et ”Tildelingskontor for helse og 

omsorgstjenester”. 

3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som skal 

føre evalueringen ”i pennen”, basert på  innhentede «høringsnotater» fra 

tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles.  

4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten forutsettes innarbeidet 

i kontorets handlingsplaner i fortsettelsen. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 09.12.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet.  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/4347-2  Arkiv: 070 &32  

 
Sak: 63/13 
 
INNBYGGERUNDERSØKELSE 75+  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Innbyggerundersøkelsen 75+, «Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i Ringerike 
kommune» tas til etterretning. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013: 
 
Rådmannens forslag  ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) 
innstilling til formannskapet. 
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INNBYGGERUNDERSØKELSE 75+  
 

Arkivsaksnr.: 13/4347  Arkiv: 070 &32  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/13 Eldrerådet 09.12.2013 
63/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013 
9/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Innbyggerundersøkelsen 75+, «Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i Ringerike 
kommune» tas til etterretning. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Kommunestyret ba i sak 13/22 rådmannen gjennomføre en undersøkelse med det formål å 
gi kommunen en oversikt over fremtidige bo- og omsorgsbehov basert på innspill fra 
kommunens egne innbyggere over 75 år. 

 
Følgende områder ble vurdert:  
 

 Forslag til tiltak/tekniske løsninger som kan bidra til at man fortsetter å bo i egen 
bolig.  

 Hvilke områder i kommunen som foretrekkes som bosted 

 Ønsker om servicetilbud dersom man må bo i en mer tilrettelagt bolig  

 Hvilke servicetilbud man er villig til å betale spesielt for.  

 Fortrukket boform dersom man får nedsatt funksjonsevne.  

 
Dernest gir undersøkelsen en tilbakemelding på hvordan innbyggerne i målgruppen ser på 
botilbudet til eldre, samt en kartlegging av dagens bosituasjon.  

 
Beskrivelse av saken 
  
Vedtatt Helse- og omsorgsplan 2007-2015 presiserer: 
 
Det er viktig å få aksept for at morgendagens omsorgstjeneste i størst mulig grad må 
forankres i:  
 

 Pasientens eget hjem, eventuelt omsorgsbolig  
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 Pasientens nettverk, gjerne supplert med frivillige  

 Pasientens egne ressurser  

 
Denne undersøkelsen har hovedfokus på eget hjem, hvilke behov og ønsker som finnes for 
tilrettelegginger i hjemmet og tilleggstjenester for en brukerstyrt omsorgstjeneste i sin 
alminnelighet.  
 
Rapporten presenterer en rekke konklusjoner og anbefalinger (se vedlagte rapport kapittel 
2). Kapittel 3 presenterer undersøkelsens hovedfunn, relatert til: 
 

 Egenskaper ved nåværende bolig 

 Tilpasninger av nåværende bolig 

 Kontakt med offentlige instanser 

 Forslag til tiltak og tekniske løsninger for å kunne bli boende 

 Ønsker om framtidig boområde 

 Planer om å flytte 

 Hvilke servicetilbud ønskes ved tilrettelagt bolig? 

 Hvilke servicetilbud kan det være aktuelt å betale ekstra/separat for? 

 Foretrukket boform uavhengig av tjenestetilbud 

 Vurdering av botilbud til eldre i Ringerike kommune 

 Tjenester som mottas og omsorgsbehovet 

 
Rådmannens vurdering 
  
Det har vært reist flere spørsmål om denne undersøkelsens validitet. Dette både fordi det 
har vært uteglemt et svaralternativ og fordi det alltid vil være knyttet en viss usikkerhet til 
resultatene når man begrenser undersøkelsen til et utvalg. Rådmannen har drøftet denne 
problemstillingen med TNS Politikk & samfunn, og er rimelig sikker på at resultatene ligger 
innenfor de feilmarginer som må betraktes som akseptable. 
 
De hovedfunn og konklusjoner som TNS Politikk & samfunn har funnet og gjort, er i sin 
helhet beskrevet i rapporten (vedlagt). Rådmannen finner allikevel grunn til å kommentere 
enkelte punkter. 
 

1. Det synes klart at det store flertallet i denne aldersgruppen ønsker å bo i eget hjem 

(enten nåværende bosted eller i tilrettelagt omsorgsbolig). Men den viktigste 

forutsetning for dette er tilgang på nødvendig praktisk bistand og hjemmesykepleie 

dersom det skulle være behov for dette. Dagens tilbud om praktisk bistand oppleves 

som for begrenset til å dekke det behovet man forventer å få dekket. 
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2. Det tilbudet kommunen i dag har om boliger i forhold til eldre omsorgstrengende 

(omsorgsboliger) oppleves som for dårlig (gjelder både antall, priser og standard). 

3. Hele 42 % i aldersgruppen 75 + har en bolig som oppleves som mindre bra dersom 

man skulle få tapt helse/nedsatt funksjonsevne. Dette tilsvarer ca. 1000 innbyggere i 

kommunen i denne aldersgruppen. Dette er tankevekkende, særlig sett i forhold til 

at undersøkelsen viser at kun 2 % har planer om å gjøre noe med dette, og kun 9 % 

vurdere å gjøre noe med boligen sin. Kun 8 % har vært i kontakt med kommunen for 

å planlegge eventuell tilpasning av boligen.  

4. Flertallet er fornøyd med å bo der de bor, og vil gjerne fortsette med dette. Å 

imøtekomme slikt ønske vil bety at det må bygges ut tilbud også i perifere områder 

av Ringerike kommune. Dette vil kunne være økonomisk utfordrende, kommunen 

med stor sannsynlighet vil være avhengig av å kunne ta ut stordriftsfordeler i 

overskuelig framtid. 

Rapporten bekrefter at tidligere valgte strategi i vedtatte helse og omsorgsplan 2008 
– 2015 når det gjelder brukernes ønske om å bo i eget hjem/egen omsorgsbolig så 
lenge det er mulig. Dette fokus må videreføres i fortsettelsen. 

Undersøkelsen gir således klare føringer og insitamenter for framtidig planlegging av 
bo- og tjenestetilbud til aldersgruppen 75+, og vil være et nyttig 
supplement/styringsdokument både i forhold til politiske prioriteringer og 
enhetenes virksomhetsplanlegging framover. 

 

Vedlegg: 
 

 TNS - Politikk og samfunn 16.9.2013, « Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i 

Ringerike kommune 

 
 
 Ringerike kommune, 22.11.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
 
Saksbehandler: Torgunn Homme, virksomhetsleder  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/4347-3  Arkiv: 070 &32  

 

Sak: 56/13 

 

INNBYGGERUNDERSØKELSE 75+  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Innbyggerundersøkelsen 75+, «Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i Ringerike 

kommune» tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 09.12.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet.  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/1539-7  Arkiv: 217   

 
Sak: 60/13 
 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN ELDREOMSORGEN - 
VERDIGHETSGARANTIEN 
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.3.2013, om Etterlevelse av 
verdighetsgarantien i Ringerike kommune tas til etterretning, og rådmannen bes innrette 
virksomheten etter de anbefalinger som framgår av denne. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013: 
 
Rådmannens forslag  ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) 
innstilling til formannskapet. 
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FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN ELDREOMSORGEN - 
VERDIGHETSGARANTIEN 
 

Arkivsaksnr.: 13/1539  Arkiv: 217   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/13 Eldrerådet 09.12.2013 
60/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013 
10/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.3.2013, om Etterlevelse av 
verdighetsgarantien i Ringerike kommune tas til etterretning, og rådmannen bes innrette 
virksomheten etter de anbefalinger som framgår av denne. 
 

Innledning / bakgrunn 
 Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 10.4.2013 forvaltningsprosjektet: ”Etterleves 
verdighetsgarantien i Ringerike kommune” fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. 
 

Beskrivelse av saken 
Revisjonen har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: ”Oppfylles 
verdighetsgarantien i Ringerike kommune”? Den underliggende problemstillingen har vært: 
”Er hyppige endringer i tjenestetilbudet gjort i samråd med bruker og er det i henhold til 
lovverket på området”? 
 
Prosjektet er nå gjennomført og rapportert den 3.10.2013. Av rapporten framgår det at 
revisjon ikke sikkert kan konkludere med at kommunen oppfyller verdighetsgarantien på 
alle områder, da vurderingen er avgrenset og dekker ikke alle sider ved verdighetsgarantien, 
men begrenset til den underliggende problemstilling. 
 
Revisjonen peker på enkelte rutiner som etter revisjonens syn kan forbedres. Det er gitt fire 
anbefalinger til slike endringer. 
 

Rådmannens vurdering 
Revisjonens gjennomgang viser visse svakheter i dokumentasjon og kvalitetssikring, noe 
som selvsagt kan føre til en viss risiko for at lovverket og verdighetsgarantien brytes i 
enkelte tilfeller ved hyppige endringer i tjenestetilbudet. Revisjonen har ikke funnet klare 
tilfelle av brudd på garantien ved gjennomgangen av enkeltsaker. 
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Rådmannen er svært fornøyd med at revisjonen ikke har registrert avvik i forhold til de 
deler av verdighetsgarantien som har vært gjenstand for revisjon. Slik kompletterer 
forvaltningsprosjektet de funn og resultater som er omtalt i kommunestyrets sak 13/117 
”Evaluering av Helse og Omsorg”. Det vises her til undersøkelsen ”Bedrekommune.no” som 
klart viser at til tross for reduksjoner i ressursbruk og organisatoriske endringer, så makter 
personalet å skjerme pasientene fra opplevelser og hendelser som ikke vil være akseptable 
eller tilfredsstillende ut i fra et faglig ståsted og lovverkets bestemmelser. 
 
Rådmannen synes det er viktig å få registrert og påpekt risikofaktorer som kan skape 
uønskede situasjoner i så henseende, og vil innrette virksomheten, systemer og rutiner så 
langt det er mulig slik at risiko for avvik minimaliseres så langt det er mulig. 
 

 
Vedlegg 
 

 Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2013 ”Etterlevelse av verdighetsgarantien i 
Ringerike kommune”. 

 Behandling i Kontrollutvalgssekretariatet sak 52/13 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.11.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/1539-8  Arkiv: 217   

 

Sak: 53/13 

 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN ELDREOMSORGEN - 

VERDIGHETSGARANTIEN 

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.3.2013, om Etterlevelse av 

verdighetsgarantien i Ringerike kommune tas til etterretning, og rådmannen bes innrette 

virksomheten etter de anbefalinger som framgår av denne. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 09.12.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet.  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3951-2  Arkiv: H21 &01  

 
Sak: 62/13 
 
AVTALE OM HELHETLIG PASIENTFORLØP MELLOM RINGERIKE 
KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
De innspill som presiseres under rådmannens vurdering, vedtas som Ringerike kommunes 
høringsuttalelse i saken. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013: 
 
Ole  Johan Andersen (Frp) og Brit Walbækken Bøhler (SOL)  erklærte seg inhabile og forlot 
plassene. 
 
Avstemming; 
Av 9 medlemmer var 6 til stede. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) 
Innstilling til formannskapet. 
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AVTALE OM HELHETLIG PASIENTFORLØP MELLOM RINGERIKE 
KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF  
 

Arkivsaksnr.: 13/3951  Arkiv: H21 &01  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/13 Eldrerådet 09.12.2013 
62/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.12.2013 
11/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
De innspill som presiseres under rådmannens vurdering, vedtas som Ringerike kommunes 
høringsuttalelse i saken. 
 

Beskrivelse av saken 
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) vedtok i sak 27/2012 å revidere avtale om Henvisning, 
behandling og utskrivning fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og 
Henvisning, behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske 
helsetjenester. Det ble nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe med ansvar for å 
samordne innspill til avtalene, og å fremme forslag til justert avtaletekst. Arbeidsgruppen la 
frem forslag til ny avtale om helhetlige pasientforløp i OSU 23. september, sak 14/2013. 
OSU vedtok å sende forslag til avtale ut på administrativ høring i kommunene. 
 
Intensjonen med å slå sammen de to avtalene om henvisning, behandling og utskrivning fra 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatiske helsetjenester, er 
god. Ringerike kommune har tidligere tilkjennegitt sin tilslutning til dette 
  
I den nye avtalen er det gjort noen endringer og tilføyelser som blant annet: 

 Melding om utskrivningsklar pasient skal gis før kl. 14.00 mot kl. 15.00 i nåværende 
avtale. Dette for å imøtekomme kommunenes behov for tid til å ta imot pasienten 
på en god måte. 

 Brukermedvirkning 

 Barn som pårørende og pasient 

 Ledsager 

 Tolk 

 Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 
 Arbeidsgruppen er delt i sine anbefalinger i avtalens punkt 5 Betaling for utskrivningsklare 
pasienter. (Gjelder kun somatiske pasienter). Kommunene ønsker å skille mellom virkedager 
og helligdager. De begrunner sitt standpunkt med at det vil kreve ekstra ressurser å 
bemanne opp et vedtakskontor i helg/høytid. Helseforetaket mener at dette er i strid med 
intensjonen i samhandlingsreformen. OSU ønsker at høringsinstansene skal ha spesiell 
fokus på denne uenigheten. 
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Rådmannens vurdering 
 
Ringerike kommune vil komme med følgende innspill til avtaleteksten:   
 
1.7: Kommunekontakter. 
Her legges det inn et nytt krav til kommunene om at de skal være tilgjengelige, både 
innenfor psykiatri og somatikk, alle ukedager for å kunne ta imot beskjed om 
utskrivningsklare pasienter eller svare på spørsmål relatert til samhandling.  Ringerike 
kommune vil bemerke at dette vil kreve ekstra ressurser knyttet til vakttjeneste for mange 
kommuner. Foreløpig finnes det ikke elektroniske løsninger som er tilfredsstillende for en 
beredskapsordning.  
 
3.2: Kommunens ansvar: 
Forslaget legger opp til at kommunen skal gi Vestre Viken informasjon om hvilke 
kommunale tjenester som planlegges og når de forventes å være på plass. 
Det er uklart hvorfor Vestre Viken HF skal ha informasjon om fremtidig tjenestenivå på 
dette tidspunktet. Mye kan endre seg i tiden pasienten er i spesialisthelsetjenesten. 
 
Ringerike kommune vil foreslå at teksten endres til; Kommunen skal gi Vestre Viken 
informasjon om når det forventes at pasienten kan mottas i kommunen. 

 
4. Utskrivning 
Forslaget til avtaletekst presiserer at ”en pasient er utskrivningsklar når lege i Vestre Viken 
vurderer at pasienten ikke har behov for ytterligere behandling”. Her bør det vel føyes til: i 
spesialisthelsetjenesten, helseforetaket eller sykehuset, dersom man ikke konkluderer med 
at videre behandling i kommune ikke er nødvendig. 

 
Videre står det i forslaget: ”Vestre Viken kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake 
til kommunen….” Dette er en uheldig uttrykksmåte. Ringerikekommune foreslår at det står: 
Vestre Viken HF kan ikke skrive ut en pasient med behov for kommunale tjenester før 
kommunen har bekreftet at den kan ta i mot pasienten. 

 
5. Betaling for utskrivningsklare pasienter 
Uenigheten her bygger på at representantene fra Vestre Viken HF foreslår at sykehusene 
skal kunne skrive ut pasienter på alle ukedager. Kommunenes representanter mener at 
endringen fra nåværende avtale hvor utskrivning skjer på ukedager, vil kreve flere ressurser 
i kommunene. Kommunene må etablere vaktsystemer for å være tilgjengelig på telefon, 
men også øke bemanningen i hjemmesykepleien og på institusjonene for å kunne ta imot 
pasientene.   
 
Formålet med avtalen er å sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 
behandlingstilbud i overgangen fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
Pasienter som blir utskrivningsklare er de svakeste og mest hjelpetrengende pasientene i 
helsetjenesten. De har ofte et kompleks og sammensatt sykdomsbilde, og de er blitt for 
syke til å reise hjem igjen. Med bakgrunn i lover, forskrifter og pasientsikkerhet må 
spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide om trygge pasientforløp og 
sammenheng i helsetjenesten for denne pasientgruppen. Slik avtaleforslaget er utformet, 

Side 54 av 77



  Sak 11/14 s. 3 
 

   

 

er det nesten likelydende med Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialist-
helsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Hensikten med avtalen 
må være å finne løsninger utover det forskriftsmessige. Handlingsrommet for samhandling 
er i ny avtaletekst blitt begrenset, og i verste fall lukket. Spesielt utfordrende kan det bli for 
psykisk helse og rusfeltet, som ikke omfattes av forskriften.  
 
Avtalen er krevende å forstå i forhold til at den er tilpasset elektronisk samhandling. Det 
benyttes mange nye ord/begrep som beskriver de syv ulike meldingene som skal sendes 
mellom helseforetaket og kommunene. Dette kan bli forvirrende i en overgangsperiode før 
alle kommunene og enheter i helseforetaket er implementert i elektronisk meldings-
utveksling 
 
Det er viktig og nødvendig for kommunene at det skilles mellom virkedager og 
helger/helligdager. Vi har et felles mål om at pasientene skal sikres faglig forsvarlige 
tjenester. Det forutsetter bl. a riktig og hensiktsmessig ressursbruk. Dersom kommunene 
skal utvide sin «bestillerfunksjon» til også å gjelde på helger og høytider vil det være 
ressurskrevende. Det må være et felles ansvar å se på hensiktsmessigheten ved å bruke 
ressurser på byråkrati/forvaltning framfor å gi brukere faglig forsvarlige tjenester.  
 
I en sykehusavdeling er kompetansen samlet i en sengepost/et hus og bemanningen er 
dimensjonert ut fra antall senger og den aktiviteten som skjer. I sykehus er det vanlig å ta i 
mot og skrive ut pasienter i helgene. En utskrivningsklar pasient som trenger kommunal 
helse og omsorgstjeneste skrives enten ut til en institusjon (langtidsavdeling eller 
korttidsavdeling) eller til eget hjem med hjemmesykepleie.  Det er sjelden ledig kapasitet på 
korttidsavdelingene i helgene. Det er behov for sykepleiefaglig kompetanse for å kunne ta i 
mot/ skrive ut pasienter. Avdelingene er i dag ikke dimensjonert med tanke på disse 
aktivitetene.  Igjen vil det være et ressursmessig og kapasitetsmessig spørsmål og det må 
også her være et felles ansvar å se på hensiktsmessigheten ved å gjøre endringer på dette. 
 
Ringerike kommune vil derfor konkludere med at utskrivning av pasienter med behov for 
kommunale tjenester skal foregå på ordinære virkedager. Unntaket kan være en kjent 
pasient med uendret behov.  
 
Når inntrer betalingsplikt? Under punkt 4 presiserer at Kommunen tar ikke i mot pasienten 
den dagen pasienten er meldt utskrivningsklar. Ringerike kommune mener at dagen må 
endres til virkedagen dersom framtidige misforståelser skal unngåes. 
 

Vedlegg 
 Forslag til samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. 

 
 Ringerike kommune, 21.11.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/3951-3  Arkiv: H21 &01  

 

Sak: 55/13 

 

AVTALE OM HELHETLIG PASIENTFORLØP MELLOM RINGERIKE 

KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
De innspill som presiseres under rådmannens vurdering, vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse i saken. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 09.12.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/4341-3  Arkiv: A20 &31  

 

Sak: 44/13 

 

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  2012 - 2013  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Tilstandsrapporten for skoleåret 2012-13 tas til etterretning. 

2. Hovedkomiteen (HOK) ser med glede på det gode arbeidet som gjøres i 

skolesektoren. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.12.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring/tillegg: 

 

Punkt 1 endres til:  Tilstandsrapporten ………. tas til etterretning. 

Nytt punkt 2:          Hovedkomiteen (HOK) ser med glede på det gode arbeidet  

                               som gjøres i skolesektoren. 

 

 

 

 

Side 57 av 77



   
 

 Side 1 av 41   

 

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  2012 - 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/4341  Arkiv: A20 &31  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.12.2013 
12/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Tilstandsrapporten for skoleåret 2012-13 tas til orientering. 
 

Sammendrag 
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsresultater, læringsmiljø, 
gjennomføring og spesialundervisning i Ringerike kommune for skoleåret 2012-13. 
Den viser i hovedsak resultater rundt gjennomsnittet for fylket og landet for både 
læringsmiljø og faglige resultater. Avvikene er små på de fleste områder. Det har i 
rapportperioden vært arbeidet med læringsmiljø på alle skoler med fokus på klasseledelse, 
relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger som mobbing. Den største endringen i 
resultater er at elevundersøkelsen på noen områder viser positiv utvikling når det gjelder 
elevenes psykososiale læringsmiljø. Skolene vil de neste årene fortsett å ha fokus på 
elevenes læringsresultater og læringsmiljø.  
 

Innledning / bakgrunn 
Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven, som skal drøftes av skoleeier dvs. 
kommunestyret. Data fra ”Skoleporten” til Utdanningsdirektoratet benyttes hovedsaklig 
som grunnlag. Andre datakilder som er benyttet er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
og  KOSTRA, den nasjonale elevundersøkelsen og Buskerud fylkeskommune sin 
tilstandsrapport. 
 

Beskrivelse av saken 
Elever og undervisningspersonale  
Tilstandsrapporten viser fortsatt en svak nedgang i elevtallet i kommunen. Antall årsverk for 
undervisningspersonale er stabilt. Lærertettheten ligger noe over landsgjennomsnittet på 
barnetrinnet, men med store variasjoner fra skole til skole.  
 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen viser at elevenes trivsel med lærerne er stabil og god i kommunen, med 
spesielt høy trivsel på 7. trinn våren 2013. Resultatene ligger på landsgjennomsnittet både 
på 7. og 10. trinn. Når det gjelder krenkende adferd som mobbing, er tallene for dette 
lavere enn lands- og fylkessnittet.  
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Resultater 
Over tid presterer elevene i Ringerike i hovedsak gjennomsnittlig med resten av landet på 
de nasjonale prøvene, med noen variasjoner fra år til år og fra skole til skole. Skolene må 
vurdere sine resultater, og sette i verk de tiltak de mener er nødvendige for forbedring og 
opprettholdelse av god kvalitet.  
 
Gjennomføring 
Høsten 2012 begynte 96 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående skoler. 
Når det gjelder gjennomføringen i videregående er Fylkeskommunens mål ikke nådd, og vår 
region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen.  
 
Spesialundervisning  
Rapporten viser at stadig flere elever i landet får spesialundervisning. Ringerike hadde 
stabile tall i flere år, men en markert økning i 2010 og 2011. Tallene ligger ca. 3 % over 
landsgjennomsnittet. Det jobbes lokalt med tiltak for å redusere behovet for 
spesialundervisning. Det er et mål at den lokale satsingen på dette feltet fører til god 
kvalitet på opplæringen og at kurven for spesialundervisning nærmer seg 
landsgjennomsnittet. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommune sin ”Handlingsplan for 
grunnskolen 2011-2013” og  ”Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015”, kommunen sitt 
handlingsprogram og folkehelsemelding. 
 

Juridiske forhold 
Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. 
(Opplæringsloven § 13-10) 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har tidligere behandlet tilstandsrapporter for 2009, 2010 og 2011. 
Siste rapport ble behandlet er K-sak 84/12  

 
Rådmannens vurdering 
Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø. Det har blant annet 
vært jobbet med kvaliteten på arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere krenkende 
handlinger. Trolig er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Men 
dette er ikke en engangsinnsats. Det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø må 
fortsette i årene som kommer, og vi må være forberedt på at resultatene på 
elevundersøkelsen kan variere noe fra år til år. 

 
Vedlegg 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012-13 
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 Ringerike kommune, 22.11.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD I RINGERIKE KOMMUNE  
 

Arkivsaksnr.: 13/4459  Arkiv: 033   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune etablerer et Inkluderings- og integreringsråd fra 1. februar 2014 
i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger og forslag til reglement. 

2. Vedlagt forslag til reglement for rådet vedtas. 

3. Arbeidsgruppen fungerer som Inkluderings- og integreringsråd i Ringerike kommune 
(interimråd)  inntil rådet er formelt etablert i tråd med reglementet. 

 

Arbeidsgruppens rapport 
Inkluderings- og integreringsrådet kan bidra til viktig samhandling mellom 
innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. Samtidig har en del slike møteplasser blitt 
kritisert for å ikke fungere etter hensikten, og ikke ha noen reell politisk makt fordi de ikke 
har noen funksjon utover det symbolske. Slik kritikk understreker viktigheten av å tenke 
nøye gjennom hensikten med å opprette Inkluderings- og integreringsråd, og hvordan en 
slik møteplass kan fungere på best mulig måte. 
 
Kommunestyret nedsatte derfor i møte 29. august, sak 13/95 en arbeidsgruppe som skulle 
legge fram grunnlag for at det etableres et inkluderings- og integreringsråd i Ringerike 
kommune fra 1.1.2014. Følgende ble valgt til arbeidsgruppen: 
 

 Helge Stiksrud (leder) 

 Ole Johan Andersen 

 Parviz Salimi,  

 Ahmad Khalayli,  

 Jamila Shekh,  

 Zahir Budæk 
 
Leder for Buskerud Innvandrerråd Bijan Gharahkani er rådgiver/veileder for 
arbeidsgruppen. Rådmannen stiller med nødvendig sekretærhjelp. 
Arbeidsgruppen har hatt fem møter. 
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Beskrivelse av saken 

 
Innvandrermiljøet initierte et møte med Ringerike kommune v/ordfører mandag 29. april 
med ønske om å få etablert et ”Innvandrerråd” i Ringerike kommune. Tilstede på møtet var, 
foruten ordfører og spesialrådgiver Sveinung Homme, Ahmad Khalayli, Jamila Shekh, Parviz 
Salimi, Zahir Budæk og Bijan Gharahkani. 

Det ble lagt fram ønske om å få i gang et Innvandrerråd i Ringerike kommune, på linje med 
Eldreråd, Rådet for funksjonshemmede o.l. De frammøtte sa seg villige til eventuelt å gå inn 
som et interimsstyre/råd for å få dette på plass. Innvandrerrådet i Buskerud signaliserte 
vilje til å hjelpe til i en etableringsfase med den støtte som måtte være nødvendig. 
 

Arbeidsgruppens vurdering: 
Det er viktig å øke innvandrere/flyktningers innflytelse og medvirkning i de kommunale 
beslutningsprosesser. Inkluderings- og integreringsrådet skal være et rådgivende organ for 
de etablerte politiske fora og for administrasjonen i saksforberedelser. Dette gjelder særlige 
innenfor utvikling av tiltak, planlegging, holdningsskapende arbeid og informasjons-
virksomhet innenfor innvandrer/flyktningfeltet.  

Inkluderings- og integreringsrådet vil også kunne øke forståelsen av de demokratiske 
prosesser i samfunnet/kommunen og virke aktiviserende på kvinner i minoritetsmiljøene. I 
tillegg til å være et rådgivende organ, skal Inkluderings- og integreringsrådet arbeide for 
reell likestilling mellom minoritetene og resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, 
religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. 

Inkluderings- og integreringsrådet skal ha seg forelagt alle saker med spesiell interesse for 
innvandrer og minoritetsgrupper, og kan også selv initiere saker som rådet ønsker å få satt 
på den politiske dagsorden. Arbeidsgruppen ser for seg følgende hovedoppgaver: 

 Inkluderings og integreringsrådet skal arbeide for reell likestilling mellom 
minoriteter og resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell 
legning eller politisk overbevisning. 

 Inkluderings og integreringsrådet skal være et rådgivende organ for kommunen og 
kommunestyret. 

 Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og 
minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så 
skjer. 

 Inkluderings og integreringsrådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere og 
minoritetsgrupper i kommunen  

 Inkluderings og integreringsrådet skal være arrangementsansvarlig for 
«Mangfoldfestivalen» i Ringerike. 

 Inkluderings og integreringsrådet skal drive utstrakt informasjonsarbeid, både ut 
mot hele befolkningen og inn mot fellesskapets styrende organer. 

 Inkluderings og integreringsrådet utarbeider årlige handlingsplaner for egen 
virksomhet. 
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 Inkluderings og integreringsrådet melder seg inn i Buskerud Innvandrerråd m/egen 

representant valgt av rådet. 

Det er i dag, så langt arbeidsgruppen har oversikt over, 104 nasjonaliteter bosatt i Ringerike 
kommune. Dette er mennesker fra Argentina, Afghanistan, Albania, Algerie, Armenia, 
Aserbajdsjan, Australia, Bangladesh, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canada, Chile, 
Colombia, Dagestan, Danmark, Dubai, Egypt, England, Eritrea, Etiopia, Filippinene, Finland, 
Frankrike, Gambia, Ghana, Guinea, Hawaii, Honduras, Hvite- Russland, India, Irak, Iran, 
Irland, Island, Italia, Jamaica, Japan, Jordan, Kamerun, Kasakhstan, Kenya, Kina, Kirgisistan, 
Colombia, Kongo, Kosovo, Kroatia, Kurdistan, Latvia, Liberia, Libya, Libanon, Litauen, 
Makedonia, Marokko, Nederland, Ny-Zealand, Nigeria, Pakistan, Palestina, Paraguay, Peru, 
Polen, Portugal, Romania, Russland, Rwanda, Samer, Serbia, Sierra Leone, Skottland, 
Slovakia, Saudi-Arabia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sudan, Sør-Sudan, Sveits, 
Sverige, Syria, Sør Afrika, Sør Korea, Tasjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, 
Tsjetsjenia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Usbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia og 
Østerrike. 

Med så mange nasjonaliteter representert med ditto kulturelle forskjeller, sier det seg selv 
at potensialet for konflikter og misforståelser er stort. Dette forsterkes ved at flere 
innbyggere kommer fra land og deler av verden som er i krig, enten med nabonasjoner eller 
med seg selv. Enkelte kjenner ikke noen annen tilværelse, og overgangen til fred, trygghet, 
demokrati og ansvar for eget liv kan være stor og psykisk belastende/utfordrende.  

Ringerike kommune har vært forskånet fra de alvorlige hendelser og konflikter vi registrerer 
fra tid til annen ellers i landet. Dette er ingen selvfølge, og det må kontinuerlig arbeides 
med inkludering og integrering som forebyggende tiltak. Det er således viktig at Rådet for 
Inkludering og Integrering etableres i tråd med arbeidsgruppens innstilling så snart som 
mulig. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer med stor tilfredshet initiativet fra innvandrermiljøet for å få etablert 
et inkluderings- og integreringsråd i Ringerike kommune, og anbefaler formannskap og 
kommunestyre å slutte seg til arbeidsgruppens anbefaling. 
 
Rådmannen har innarbeidet kostnader for et slikt råd i budsjett 2014, på lik linje med 
kostnader til Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. 

 
Vedlegg 

 Forslag til reglement for Inkluderings- og integreringsråd i Ringerike kommune. 

 Forslag til sammensetning av et interimråd fra 1. februar 2014. 
 
 
 Ringerike kommune, 02.12.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver 
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Vedlegg 1 

 

FORSLAG TIL REGLEMENT, INKLUDERINGS OG INTEGRERINGSRÅDET  
 

 

Formål 

Alle som bor i Ringerike skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, arbeids- 

og samfunnsliv, uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. 

Dette gjelder også flyktninger, innvandrere og barna deres, og uten at de skal måtte miste sin 

kulturelle eller etniske identitet 

 

For i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede inkludering- og integreringsprosesser for 

innvandrer- og minoritetsgrupper i Ringerike kommune, har kommunestyre i møte 20.8.2013, 

sak 95/13, opprettet et «Inkludering og integreringsråd» fra 1.1 2014. Rådet skal innrette sin 

virksomhet i henhold til følgende reglement: 

 

§ 1. Lovverk og saksbehandlingsregler 

Dersom ikke annet er bestemt av lov, gjelder kommuneloven, Forvaltningsloven, 
Offentlighetsloven og andre lover som gjelder kommunens virksomhet. 
 
 § 2. Nominering og valg 

Inkluderings og integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 6 medlemmer foreslåes av innvandrerorganisasjonene 

 3 medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer hvorav minst 2 skal være etniske 
nordmenn.  

Leder og nestleder velges av kommunestyret på lik linje med andre faste råd og utvalg i 
Ringerike kommune, jfr. kommunelovens § 16, nr. 3 og 4. 

Foran hver valgperiode sammenkalles til et fellesmøte der det velges en valgkomite på 5 
medlemmer.   

Alle registrerte innvandrerorganisasjoner i kommunen har rett til å foreslå medlemmer til 
Inkluderings og integreringsrådet i Ringerike kommune. Valgkomiteens innstilling forelegges på 
nytt fellesmøte, som foretar den endelige innstillingen. 

Fellesmøtene kunngjøres ved å tilskrive registrerte innvandrerorganisasjoner og kunngjøre i 
pressen. 

 
§ 3.  Oppgaver 

 Inkluderings og integreringsrådet skal arbeide for reell likestilling mellom minoriteter og 

resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk 

overbevisning. 

 Inkluderings og integreringsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kommunestyret. 

 Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og 
minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så skjer. 
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 Inkluderings og integreringsrådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere og 
minoritetsgrupper i kommunen  

 Inkluderings og integreringsrådet er arrangementsansvarlig for «Mangfoldfestivalen» i 
Ringerike. 

 Inkluderings og integreringsrådet skal drive utstrakt informasjonsarbeid, både ut mot hele 
befolkningen og inn mot fellesskapets styrende organer. 

 Inkluderings og integreringsrådet utarbeider årlige handlingsplaner for egen virksomhet. 

 Inkluderings og integreringsrådet melder seg inn i Buskerud Innvandrerråd m/egen 
representant valgt av rådet. 

 
§ 4. Forberedelser av saker til rådet 

I enhver sak som forelegges rådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling til 
vedtak med en oversiktlig redegjørelse for saken. 
 
§ 5. Innkalling 

Inkluderings og integreringsrådet avholder møter etter oppsatt plan, eller når lederen finner 
det påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og 
sted for møtet, samt en innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Innkalling og 
saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer senest 7 dager før møtedagen. 
Innkallingen og saksdokumentene er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i løv eller i 
medhold av lov, og gjøres kjent for offentligheten. 
 
§ 6. Forfall 

Rådets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. 
Ved eventuelt forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som innkaller 
varamedlem 
 
§ 7. Åpne møter 

Inkluderings og integreringsrådet avholder møter for åpne dører, med mindre det gjelder saker 
som er underlagt taushetsplikt, eller hvor andre personvern tilsier det. Dersom en sak 
behandles for lukkede dører, må det ikke gis opplysninger om den diskusjonen som har funnet 
sted i behandlingen av en sak unntatt offentlighet. 

Rådmannens representant har talerett i rådet. Aktuelle medarbeidere i kommunen kan 
innkalles til møtene dersom leder finner at det er behov for dette. 

 
§ 8. Rekkefølge og form for behandling av sakene 

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på innkallingen, dersom rådet ikke vedtar en 
annen rekkefølge. Rådet kan utsette behandlingen av en sak, men dette vil ikke føre til at 
saken utsettes i andre råd/utvalg/styrer. 

Det kan treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke leder eller 1/3 av 
de møtende motsetter seg dette. 

Lederen refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet 
nye momenter i en sak etter at saksdokumentene er utsendt, skal disse gjøres kjent. 
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§ 9. Forslag 

Bare rådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette fram forslag til 
vedtak. 
 
 
§ 10. Avstemming 

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst 
halvparten av medlemmene har vært tilstede under behandlingen og avgitt stemme i 
vedkommende sak. 

Vedtakene avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

 
§ 11. Spørsmål 

Rådets medlemmer kan stille spørsmål i møtet. Spørsmål skal besvares så langt det er mulig, 
men spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte. 
 
§ 12. Sekretariat - møtebok/protokoll 

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for rådet for inkludering og integrering, og 
fører protokoll. 

Protokollen framlegges som første sak på neste møte for godkjenning. 

 
§ 13. Godtgjøring 

Møtegodtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår i Ringerike kommune. 
  
 Aktuelle henvisninger: 
  

 Kommuneloven  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 

 Forvaltningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

 Offentlighetsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16 
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Vedlegg 2 

 

Forslag til interimråd. 

 

For å ivareta valg til Inkluderings- og integreringsråd i Ringerike kommune, samt for å fungere som 

slikt råd inntil rådet er permanent etablert i henhold til reglementet, nedsetter kommunestyret slikt 

interimråd fra 1.1.2014: 

 

 Helge Stiksrud (leder) 

 Parviz Salimi,  

 Ahmad Khalayli,  

 Jamila Shekh,  

 Zahir Budæk 

 Ole Johan Andersen 
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TAJ MAHAL. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 
2016 
 

Arkivsaksnr.: 13/3898  Arkiv: U63 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/14 Formannskapet 14.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 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. Abidur Raham Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Det gis fritak for krav om stedfortreder for styrer av bevillingen, da stedet drives som 
et enkeltmannsforetak. 

 

Sammendrag 
Abidur Raham Chowdhury har overtatt restaurant Taj Mahal og har i den anledning søkt om 
serverings- og skjenkebevilling. 
Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse og det er ikke innkommet merknader som 
har betydning for søknaden. 
Det søkes om samme type bevilling som stedet tidligere har hatt. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
I medhold av alkohollovens § 1-10 har Abidur Raham Chowdhury søkt om serverings- og 
skjenkebevilling for restaurant Taj Mahal etter overdragelse av virksomheten. 
 

Beskrivelse av saken 
  
Søknaden er sendt politiet, rusenheten, Skatt Øst og Oslo kemnerkontor for uttalelse. 
Det er ikke fremkommet merknader som har betydning for søknaden. 
Det søkes om samme type bevilling og for samme arealer som stedet tidligere har hatt. 
Stedet skal i følge søknaden drives som en Indisk restaurant. 
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Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015. 
 

Juridiske forhold  
  
Det er ikke innkommet noen negative merknader som har betydning for saken. Søker fyller 
kravene om uklanderlig vandel. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Det søkes om samme type bevilling for samme arealer som det tidligere har vært gitt 
bevilling for. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 

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

 
 
 
 Ringerike kommune, 07.11.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
leder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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KIWI AVDELING 525 - SALGSBEVILLING FREM TIL 30.6.2016  
 

Arkivsaksnr.: 13/4270  Arkiv: U62 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/14 Formannskapet 14.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 
 

2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Kiwi 525 Osloveien 6, med de 
arealer søknaden beskriver. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bestemmelser gitt i lov, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt Ringerike kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan til enhver tid 
blir fulgt. 
 

4. Jonathan K. Røsby f. 16.11.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og Stian 
Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Sammendrag 
Kiwi avdeling 525 flytter til Osloveien 6 og har i den anledning søkt om ny bevilling for salg 
av alkoholholdig drikk. 
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Som følge av bytte til nye lokaliteter har Kiwi avdeling 525 søkt om ny bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk. 
 

Beskrivelse av saken 
 
NG Kiwi Buskerud AS har den 19. november søkt om ny salgsbevilling. Søknaden er sendt 
politiet og rusenheten for uttalelse. 
Det er ikke innkommet negative merknader til søknaden. 

 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 
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Juridiske forhold  
  
Det ble tidligere i bevillingsperioden avdekket brudd på alkohollovgivningen ved Kiwi avd. 
525. Det ble solgt alkoholholdig drikk til mindreårige. Stedet fikk inndratt bevillingen i 2 
uker, som følge av de avdekkede forhold. 
Som følge av inndragningen har NG Kiwi Buskerud innført strengere regler for salg av 
alkoholholdig drikk i sine butikker. 
Det har i ettertid ikke vært avdekket flere brudd på alkoholloven. 
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen 
oppfyller lovens krav til vandel. 
Søknaden er ikke oversendt skatteetaten for uttalelse, da skatteetaten selv har sagt at de 
umiddelbart vil gi beskjed dersom store firmaer som NG Kiwi ikke fyller kravet til vandel. 
 

Rådmannens vurdering 
  
Bevillingshaver har i perioden hatt en inndragning som følge av brudd på 
alkohollovgivningen. Bevillingshaver har som følge av dette skjerpet sine rutiner, og det er 
ikke avdekket nye uregelmessigheter.  
Rådmannen velger å se på bruddet som ett enkeltstående tilfelle og anbefaler at 
formannskapet imøtekommer søknaden. 
 

Vedlegg 
 
Ved behov for vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 12.12.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
leder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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KLAGE PÅ DETALJREGULERING NR 0605_358 HØNENGATA 18-20  
 

Arkivsaksnr.: 10/2780  Arkiv: REG 258  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/14 Formannskapet 14.01.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Fortidsminneforeningen i 
Ringerike og omegn, datert 04.02.2013, til følge. 
 

2. I henhold til plan – og bygningslovens 12-12, jf 1-9 kan kommunestyrets endelige 
vedtak om reguleringsplan påklages. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med 
følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av dette 
saksframlegget 
 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak jf. 
Forvaltningslovens § 42, på de deler av planen som fysisk berører bygget. 
  

4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 
er endelig avgjort. 

 

Sammendrag 

Det er innkommet en klage på detaljregulering nr. 358 Hønengata 18-20. Klagen er mottatt 
fra Fortidsminneforeningen i Ringerike og omegn, datert 04.02.13. Foreningen er ansett å 
ha rettslig klageinteresse i saken, og rådmannen mener at klagen derfor bør 
realitetsbehandles. Klagen er i hovedsak rettet mot rivning av verneverdig hus og garasje 
med høy verneverdi i Jugendstil, i Hønengata 20. Klageren anfører også at ny bebyggelse 
bryter sterkt med strøkskarakteren. 
 

Rådmannen mener i likhet med tidligere behandlinger og vedtak i sak nr. 29/12 og nr. 
132/12 at hensynet til kulturminner har blitt tilstrekkelig vurdert. Det konkluderes med at 
nødvendigheten av å rive Hønengata 20 er godt nok dokumentert i løpet av planprosessen, 
og at klagen derfor ikke bør tas til følge. 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i møte 29.11.12, sak 134/12, reguleringsplan nr. 358 ”Hønengata 
18-20”. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av 
Fortidsminneforeningen i Ringerike og omegn ved Knut L. Ridderhus. 
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Det ønskes at Hønengaten 20 reguleres til spesialområde bevaring, at Hønengaten 20 
makeskiftes med tilgrensende grunn og at det i reguleringsplanen stilles tydelige krav til 
estetikk, volum, materialer og farger   
 
Beskrivelse av saken 

Den innkomne klagen er mottatt innenfor klagefristen. Ved oppstart av planen mottok 
Ringerike Kommune ved areal- og byplankontoret 7 innkomne merknader til planen. 
Merknad fra Kari Grethe Svensøy, kulturvernkonsulent hos Buskerud fylkeskommune 
skriver i epost datert: 25.08.11 at «Hønengaten 20 bør bevares og innarbeides i planen.»  
Videre skriver Buskerud Fylkeskommune i sitt brev av dato 16.08.11 om Hønengaten 20:  

«Denne bygningen er en del av gatebildet i Hønengata og bør bevares og innarbeides i 
planområdet». Buskerud Fylkeskommune varslet allikevel ikke innsigelse til planen under 
oppstart. 

 
Ved 1. gangs behandling av saken i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, sak 29/12 
heter det: 

Interessemotsetninger i forhold til å rive verneverdig bolig i Hønengata 20 må særlig 
belyses og høres. 
 

Ved offentlig ettersyn og høring etter 1. gangs behandling kom det inn totalt 10 merknader 
til planforslaget. Det kom ikke inn innspill til planforslaget fra Buskerud fylkeskommune i 
denne runden. Og det kom ikke spesielle merknader eller innsigelse i forhold til rivning av 
huset. Den 03.11.11 ble det avholdt et møte mellom konsulent, forslagsstiller og 
kommunen, med gjennomgang av innkommende kommentarer. Signaler som ble gitt i 
møtet var blant annet: 
 

- Fylkeskommunens innspill, i to omganger, per epost og brev, ble spesielt drøftet. 
Tiltakshaver ønsker fortsatt å rive Hønengaten 20, og har merket seg at det ikke er varslet 
innsigelse.  

- Kommunen ønsker bevaring, og ber om at det dokumenteres alternativer som viser 
hvorfor tiltakshaver ikke kan ivareta bevaring av dette bygget. 

- Begrunnelsen for valgene som blir gjort i reguleringsplanforslaget må tas med inn i 
planbeskrivelsen.   

I planarbeidet ble det utredet flere alternativer der hensynet til det verneverdige objektet 
ble spesielt utredet. Det viste seg vanskelig å få til en god løsning på trafikale problemer, 
parkering og varelevering uten å måtte rive Hønengaten 20. Konklusjonen ble at 
Hønengaten 20 må rives, noe som 2. gangsbehandlingen i kommunen bekreftet.  

 
Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf §1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 
lov. I vedtatt delegeringsreglement er formannskapet det ordinære klageorganet i 
klagesaker i Ringerike kommune. Klage på reguleringsvedtak forelegges derfor 
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formannskapet. Formannskapet legger saken frem for kommunestyret og deretter sendes 
saken til Fylkesmannen. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Klagesaken er ikke behandlet før, men det er i saken til kommunestyret møte 29.11.12, sak 
134/12, reguleringsplan nr. 358 ”Hønengata 18-20”, orientert om forholdene som klagen 
tar opp knyttet til vernespørsmålet.  

 
Rådmannens vurdering 
Under hele planprosessen har det vært opplyst at Hønengata 20 er et verneverdig objekt og 
at dette huset planlegges revet ved en regulering. Dette ble spesielt hørt i det offentlige 
ettersynet med eget vedtakspunkt. Det er Fortidsminneforeningen i Ringerike og omegn 
ved Knut L. Ridderhus som er klager og denne foreningen er ikke part, men anses allikevel å 
kunne ha rettslig klageinteresse i saken. Organisasjoner kan ofte ha rettslig klageinteresse i 
saker som berører ideelle interesser som organisasjonen har som formål å ivareta. 
 

Rådmannen mener at det ikke er kommet noe nytt inn i denne saken og at klagens innhold 
ved 2. gangs behandling er blitt vurdert underveis i saken av rette vernemyndighet 
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
 
Vedlegg 
 
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. Brev fra Fortidsminneforeningen i Ringerike og omegn, datert 04.02.13. 
2. Foreløpig svar – klage vedr. Hønengata 18-20, datert 04.06.2013 
 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.12.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Grethe Tollefsen 
 

Side 74 av 77



   
 

   

 

SPILLEMIDLER 2014  
 

Arkivsaksnr.: 12/5373  Arkiv: 243 C2   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/14 Formannskapet 14.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 
innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor. 
 

Sammendrag 

 
Ordinære anlegg 

Pri Anl.nr. Anleggseier Anlegg Spillem.sum Totalkostn. 

1 060500420
1 

Ådal skytterlag Nye Somma Skytebane 700.000 2.784.542 

2 060502500
1 

Ådal skytterlag Somma klubbhus 700.000 3.264.879 

3 060500900
1 

Ringerike O-lag Eggemoen – nytt kart 127.000 381.569 

4 060502570
1 

Ringerike komm. Heradsbygda kunstgress 2.500.000 8.975.000 

5 060500960
1 

Fossekallen IL Vælsvann øst – O-kart 26.500 79.500 

6 060502620
1 

Buttentj.jaktsk.sent
. 

Compacsporting-
trapbane 

1.000.000 5.297.384 

Nærmiljøanlegg 

Pri Anl.nr. Anleggseier Anlegg Spillem.sum Totalkostn. 

1 060502540
1 

Ringerike O-lag Skolekart på Ringerike 36.000 70.984 

2 060500290
6 

Ringerike komm. Ballbinge Vang skole 230.900 461.800 

3 060502580
1 

Ringerike komm Ballbinge Ullerål skole 182.000 364.238 

4 060502590
1 

Ådal Il  Møltemyra sandhåndball 104.000 209.879 

 
I tillegg til ovennevnte søknader må det nevnes at Hønefoss skiskytterklubb i 2010 søkte 
spillemidler til utvidelse av Hovsmarka skiskytterarena. Da Treklyngen fikk opsjon på 
området der skiskytterarenaen ligger, ble søknaden tatt ut av listen for søknadsåret 2012. 
Dette pga usikkerheten om klubben fortsatt får bruke Hovsmarka som skiskytterarena. 
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Dersom det viser seg at skiskytterklubben får bruke arealene i Hovsmarka til skiskytterarena 
i årene som kommer ønsker de å levere ny søknad. Vi ser det som riktig at de ved en 
eventuell ny søknad blir plassert på prioriteringslisten der de ville ligget med opprinnelig 
søknad fra 2010. De ville ved en søknad for 2014 blitt prioritert som nr 1. 
 

Beskrivelse av saken 
Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 
innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg 
beløper seg til kr 5.053.500, nærmiljøanlegg kr 552.900. 
 
I 2013 fikk følgende anlegg spillemidler: 
Kunstgressbane Haugsbygd, Ringerike kommune, tildelt kr 1.400.000 
O-kart Hensmoen, Fossekallen IL, kr 26.000 
 
 
Standplasshus på flerbruksbane, Ringerike pistolklubb, kr 700.000 
Hønefoss idrettspark Friidrettsbane, Ringerike kommune, kr 2.200.000. 

 
Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i 
prioriteringskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten 
er fornøyd med denne ordningen. 
For 2014 har det kommet til en ny søknad på ordinære anlegg. Buttentjern Jaktskytesenter 
SA ønsker å utvide anlegget med en Compacsporting Trapbane. I kategorien 
”Nærmiljøanlegg” er det en ny søknad,  Ringerike O-lag, skolekart på Ringerike. 

 
Vedlegg 
Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 
 
 

 
 
 
 Ringerike kommune, 03.01.2014 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
 
saksbehandler: Kari Gustavson 
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