
Det å snu en kommuneøkonomi….
….hva krever det.

Innlegg for Ringerike kommunestyre
Georg Smedhus, rådmann Røyken
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Hvor starter denne historien?
Status Røyken sommeren 2009:
 Store	underskudd	– vi	tapte	penger	hver	måned.
 7	måneder	igjen	før	kassakreditten	var	brukt	opp.
 2/3	av	virksomhetene	hadde	underskudd.
 Situasjonen	var	verre	enn	regnskapene	skulle	tilsi:

 For	mye	driftsutgifter	ble	ført	på	investeringsregnskap
 Vedlikeholdsetterslepet	på	bygg	og	veier	var	økende.
 Vi	hadde	bygg	under	oppføring	som	i	2011	ville	gi	oss	12	mill i	økte	
utgifter.

 Fondene	var	borte.
 På	full	fart	mot	ROBEK
 Lojaliteten	i	organisasjonen	var	borte.
 Store	feil	i	politiske	saker	– langt	større	en	det	som	var	mulig	å	se	
politisk.

 Lav	gjensidig	tillit	politikk	/	administrasjon	



De første måneder
 Full	åpenhet	om	situasjon	og	tiltak
 Skapte	felles	virkelighetsforståelse	politikk	/	administrasjon	/	
tillitsvalgte.	Herigjennom:
 Ble	enige	med	politikerne	om	målet.	Det	gav	mandat	og	legitimitet.
 Involverte	tillitsvalgte	i	alle	sider	av	prosessen.

 Tydelig	ledelse
 Endret	organisasjonens	mentalitet.
 Alle	skal	kunne	stille	spørsmål	ved	alt.
 ……og	en	rekke	andre	elementer	som	blir	presentert	i	de	
kommende	foiler.

 Resultat:	Fikk	opp	tiltak	som	ble	iverksatt	så	umiddelbart	at	
fylkesmannen	lot	oss	slippe	ROBEK	– planen	viste	at	vi	ville	være	
a‐jour	pr.	januar	/	februar– og	planen	holdt.



Organisatoriske grep:
 Det	ble	iverksatt	flere	umiddelbare	organisatoriske	
grep:



Fra tonivå til trenivå
 En	enkelt	setning	i	delegasjonsreglementet	ble	endret	–
uten	debatt	i	kommunestyre:	Tonivåmodellen	ble	
begravet.

 Tonivåmodellen	(slik	den	ble	praktisert	i	Røyken)	
hadde	bidratt	til:
 Umyndiggjøre	kommunalsjefer.
 Fjernet	det	gjensidige	ansvar	en	sektor	bør	ha	for	å	
optimalisere	driften.

 Fjernet	linjeledelsens	mulighet	til	å	optimalisere	innen	egen	
sektor.	



Endret rolle for økonomiavdelingen
 Fra:
 Regnskap	
 Oppsummering	av	enheters	innspill.

 Til
 Delta	i	diskusjoner	før	kostnader	dannes.
 Være	inne	i	alle	virksomheter
 Ha	plikt	til	å	stille	spørsmål	ved	alle	sider	av	driften.
 Tydelig	controllerfunksjon
 Slutt	på	at	enhetsledere	kunne	melde	behov	rett	til	
politikerne	– det	bidrar	i	realiteten	til	en	veritabel	
ansvarsavskrivelse

 Økonomisjef	inn	i	ledergruppen



Endret rolle for personalfunksjonen:
 Fra:	en	utydelig	personalavdeling	med	fokus	på	HR,	
løsrevet	fra	de	utfordringer	linjeledelsen	sto	i.
 Dette	signaliserte	fjernhet	og	lederne	følte	null	støtte	fra	
personal.

 Det	underbygde	en	holdning	i	organisasjonen	der	regler	og	
rutiner	ikke	skulle	følges.

 Det	gav	oss	store	utgifter	(som	ingen	hadde	tenkt	på)
 Til:	en	tydelig	personalavdeling	som:
 Bistår	linjeledelsen	i	vanskelige	saker
 Følger	opp	at	retningslinjer	følges
 Følger	opp	sykefravær
 Bidrar	til	å	styrke	organisasjonskultur	og	
leveransedyktighet



Endret flyt rundt overtallighet og ansettelser:
Tydeliggjør konsekvens og at du står i det.
 Fra:	Troen	på	at	det	går	over	bare	man	er	sta	nok.

 Tror	ingen	på	endringen	må	det	kjøres	relativt	hardt	på,	for	eksempel	
med	omplassering	og	overtallighet.

 Dersom	enkeltpersoner	får	stoppet	«sin	sak»	og	får	bli	på	et	sted	der	
vi	strengt	tatt	ikke	har	råd	til	stillingen		(for	eksempel	etter	å	ha	
snakket	med	politikkere	eller	rådmann)	sprer	det	seg	og	insitamentet	
til	å	være	fleksibel	forsvinner.

 Til:	En	tydelig	overtallighetsstrategi
 Det	skulle	øyeblikkelig	meldes	om	overtallighet	om	man	hadde	det.
 All	overtallighet	og	alle	ledige	stillinger	inn	sentralt	og	var	knallharde	
med	omplassering	og	tydeliggjorde	fort	at	det	å	motsette	seg	
omplassering	ved	overtallighet	var	lik	oppsigelse.	

 Alle	enkeltpersoners	saker	ble	kun	behandlet	i	dette	organ.	Det	ble	
ikke	lenger	mulig	å	gå	til	rådmann,	kommunalsjef	og	politikkere.	

 Det	gav	verdifulle	signaler!



Flyttet barnevern
 Barnevern	lå	under	helse	og	det	lå	ingen	insitamenter	
til	å	optimalisere	kommunens	samlede	innsats	mot	
barn	og	unge.

 Barnevernet	ble	derfor	flyttet	sammen	med	oppvekst	
og	sektoren	gitt	en	meget	tydelig	utfordring	på	
hvordan	se	samlet	kunne:
 Sørge	for	at	utfordringer	ble	sett	tidligere	i	barnets	liv.
 Sørge	for	å	optimalisere	kommunens	bistand	på	tvers	av	
organisatoriske	skillelinjer	og	misforståtte	tolkninger	av	
taushetsplikten.		



Tydeliggjorde hvem som er ledere og hva som kreves 
av en leder:
 Enten	er	du	leder	eller	så	er	di	ikke	leder!
 Det	var	store	forvirringer	rundt	roller.		Mange,	for	
eksempel	inspektører	på	skolene,	avdelingsledere	i	
brannvesenet,	avdelingsledere	i	pleie	og	omsorg,	var	i	
praksis	formenn,	koordinatorer	eller	en	form	for	
tillitsvalgte.

 Dette	gav:
 Manglende	lojalitet	til	beslutninger	/	manglende	
gjennomføringskraft.

 Ansvarsavskrivelse
 Dårlig	ledelse	
 Forvirrete	ansatte



Tydeliggjorde hvem som er ledere og hva som kreves 
av en leder:
 Konkrete	grep:
 Forventninger	til	ledelse	ble	tydeliggjort.	
Avdelingsledernivå	ble	tatt	inn	i	delegasjonsreglementet	
med	klare	plikter.

 Alle	ledere	fikk	lederkontrakter.
 Det	ble	raskt	tydelig	at	det	fikk	konsekvenser	å	ikke	følge	
opp.

Viktig:	Ikke	alle	egner	seg	for	å	stå	i	endringsledelse	– og	de	
fleste	av	disse	ser	det	selv!	Det	ble	derfor	tydeliggjort	at	vi	
bisto	over	i	andre	roller	om	man	ikke	ønsket	å	fortsette	som	
leder.



Tydeliggjorde hvem som er ledere og hva som kreves 
av en leder:

 Det	ble	etablert	lederteam	ved	alle	enheter	med	over	
10	ansatte.

 Teamene	skal	kjenne	hverandres	styrker	og	svakheter	
og	sammen	lede	enheten.

 All	lederopplæring	skjer	nå	teamvis.



Ledergruppen ble endret
 Rådmannens	ledergruppe	ble	noe	utvidet	med:
 Økonomisjef
 Personalsjef
 IKT	og	kvalitet.

Dette	var	viktig	for	at	vi	skulle	være	en	relativt	stor	
gruppe	som	sammen	kommuniserte	de	kulturendringer	
vi	skulle	gjennom.



Ledergruppen ble endret
Ledergruppen	fungerer	nå	som	en	matrise	som	utvikler	
hverandre	og	der	minst	to	parter	må	møte	hverandre	for	
å	skape	virkelighetsbilde	av	sektorens	utfordring:

Oppvekst Helse Kultur	og	
Næring

Plan,	bygg	og	
kommunalte
knikk

Ass.	rådmann
Økonomi
Personal
IKT	/	kvalitet



Kulturendring
Skap forbedringskultur!

 Alle	skal	kunne	stille	spørsmål	ved	alt!	
 Kast	frem	hypoteser	på	tvers	i	organisasjonen,	også	på	
områder	du	ikke	har	daglig	ansvar.

 Trygg	organisasjonen	på	at	det	er	greit	å	stille	
spørsmål	og	hypoteser.
 Mange	tør	ikke	fordi	man	er	redd	for	å	trå	feil.
 Men	tenk:	Om	Ringerike	får	frem	100	hypoteser	og	
spørsmål…og	20%	av	hypotesene	slår	til		med	1 mill.	i	snitt	
har	dere	20	mill.	HVERT	ÅR	uten	store	problemer.



Kulturendring: 
Eksempel på hypoteser som slo til:

 Må	vi	vaske	så	ofte?
 2	mill.

 Kan	private	ta	renholdet
 2	mill.

 Kan	vi	vri	hele	tankegangen	i	barnevernets	/skolenes	
/barnehagenes	og	helsestasjonens	relasjon:
 2‐5	mill.

 Kan	vi	legge	om	hele	systemet	rundt	hvordan	
spesialtimer	vurderes:
 Ikke	beregnet	direkte	– mange	mill.



Kulturendring: 
Tydelige administrative mål
De	politiske	mål	skal	si	noe	om	HVOR	vi	skal.

De	må	suppleres	med	administrative	mål	om	HVORDAN	vi	
skal	komme	ditt!
Vi	har	kjørt	tydelig	administrative	mål,	som	har	vært	
konsistente	gjennom	5	år.
 Økonomistyring	
 Ledelse
 Kvalitetsstyring

Politiske	og	administrative	mål	bør	ikke	blandes	– da	svekkes	
rådmannens	autoritet	og	politikernes	reelle	langsiktige	
styring.



Kulturendring
Skap forbedringskultur!

Innfør	avvikssystem	og	bruk	det.
 Ikke	med	andre	kommuner	men	med	flyselskap	og	
konkurranseutsatte	bedrifter	som	målestokk	
(kommunesektoren	er	håpløst	langt	bak	og	er	en	dårlig	
referanse).

 Vi	har	nå	ca.	700	avviksmeldinger	gjennom	systemene	
(i	tillegg	til	det	som	går	på	bygg	og	vei).	

 Vi	skal	opp	til	1000	(i	pr	ansatt)



Kulturendring: 
Det viktigste til slutt!
Det	handler	om	ETIKK	– ikke	økonomi!	Dette	ble	formidlet	
tydelig	til	lederne!
 «Hvor	er	etikken	i	at	du	som	leder	skal	skyve	problemene	
over	på	lederen	etter	deg?»

 «Hvor	er	etikken	i	at	vi	må	kutte	dramatisk	i	velferden	om	
2‐3	år	bare	fordi	du	viker	unna	vanskelige	valg	nå?»

 «Jeg	kan	ikke	forsvare	at	vi	viker	unna	nå,	og	ikke	tar	
nødvendige	grep	for	at	barna	som	kommer	i	Røyken	de	
neste	årene	ikke	får	en	forsvarlig	skolegang	»

 «Vi	kan	ikke	forsvare	at	våre	ansatte	gang	på	gang	må	inn	i	
panikkartede	og	lite	gjennomtenkte	innsparinger	fordi	vi	
ikke	gjør	det	som	er	nødvendig	for	å	ha	langsiktig	styring»



 Ved	å	vri	fokuset	ditt	det	bør	være	– på	hvor	uetisk	det	
er	å	ikke	ta	nødvendige	grep,	og	hvordan	dette	raserer	
velferden	på	sikt	føres	debatten	over	i	det	spor	der	den	
hører	hjemme…….

og

 på	denne	måten	får	man	ansatte	i	kommunen,	som	
stort	sett	har	valgt	sin	yrkesvei	for	å	hjelpe	mennesker,	
til	å	se	utfordringen	og	bidra	til	endringen.	



Konkrete tiltak
Tiltakene	kan	deles	i	tre:
 Tiltakene	som	fikk	enhetene	i	balanse	(dvs som	ikke	
endret	budsjett	men	som	tok	bort	underskudd).	Disse	
er	ikke	målbare	som	enkeltelementer	uten	en	masse	
beregninger	som	jeg	ikke	finner	det	kostnadseffektivt	å	
gjøre.

 Tiltakene	som	reduserte	budsjettposter.

 Tiltakene	som	hindret	utgiftsvekst	i	takt	med	
befolkningsøkning.	



Konkrete tiltak:
Tiltak for å skape balanse i enhetene:

 Kultur	og	ledelsesmessige grep	som	nevnt	over.
 Innsats	fra	personalavdelingen:
 Bevissthet	rundt	kostnader	med	vikarer
 Mer	kvalitet	på	utlønning
 Avvikle	arbeidsforhold	på	langtidssykemeldte

 Avvikle	arbeidsforhold	der	folk	ikke	leverte.
 Innsats	fra	økonomiavdelingen:
 Bevisstgjøring
 Spørsmål,	graving	og	veiledning

 Felles	innsats	fra	kommunalavdelingens	ledergrupper	
der	de	hjalp	hverandre.



Konkrete tiltak:
Tiltak for å skape balanse i enhetene

 Fjernet	bemanning	som	var	der	«for	sikkerhets	skyld»,	
for	eksempel	gikk	fra	3	til	2	ambulante	ansatte	i	
hjemmetjenesten	på	natt	– i	krise	må	de	heller	ringe	
brannvakta.

 Reduserte	en	del	på	tildelinger	innen	hjemmetjenester,	
og	viktigst:	Følger	opp	at	det	ikke	ytes	mer	enn	
vedtaket.	

 Gått	gjennom	alle	barnevernstiltak	og	startet	et	helt	
nytt	system	for	å	komme	tidligere	inn	med	hjelp	til	
familier	FØR	problemene	eskalerer	til	dyre	tiltak.	Her	
er	helsestasjoner,	barnehager	og	skoler	viktige.	



Konkrete tiltak:
Tiltak for å redusere budsjettposter:

Område Mill.	kr. Tiltak

Renhold 3‐4 Redusert	intervall	og	konkurranseutsetting

Barnehager 6,5

Redusert	kost	pr.	time	etter	effektivisering	av	
egne	barnehager,	bla.	ved	å	gi	de	fleste	
kommunale	barnehager	felles	ledelse	med	
skolene.

SFO 3 Økt	foreldrebetaling

Skole 7,8

Innsparte	lærerårsverk.	Innført	helt	ny	
skolemodell – fra	stykkpris	og	tilfeldigheter	til	
nøye	beregnet	modell	ut	fra	klasser.	

Skole 1
Slå sammen	ledelse	ved	skoler,	reduserte	2	
rektorer.

Skole 2

Putte	Fagertun	(skole	for	elever	med	behov for	
tilrettelagt	tilbud)	 inn	i	ramm	for	
spesialundervisning,	tidligere	fikk	den	egen	
finansiering



Konkrete tiltak:
Tiltak for å redusere budsjettposter:
Område Mill.	kr. Tiltak
Plan	og	bygg	og	
teknisk 5 Endringer	selvkost	/	økte	avgifter

Eiendom 4
Redusert	rentesats	ved	endring	av	REAS		/	
innføring	av	kommunal	garanti.	

Personal 1
Fjernet	bonusordninger	for	seniorer	samt	
mobilgodtgjørelser

Kultur 1 Div.	mindre	kutt

Administrasjon 1
Ny	bankavtale	og	konkurranseutsetting	
revisjon

Administrasjon 0,7
Gikk ut av interkommunalt arkiv Kongsberg 
(IKA)



Konkrete tiltak:
Tiltak for å redusere budsjettposter:

Område Mill.	kr. Tiltak

Helse	og	omsorg 2
Økt	bevissthet	rundt	statlige	
finansieringsordninger

Psykiatri	og	PU 3 Samle	all	drift	i	ett	bygg	(flere	plasser)

Helse	og	omsorg 1 Gjennomgang av	vedtak	– justering	av	nivå

Helse	og omsorg 1
Effektivisering	av	areal	over	til	
omsorgsboliger



Konkrete tiltak:
Tiltak for å redusere budsjettposter:
I	tillegg	ble	det	innen	helse	iverksatt	en	større	flytteoperasjon	
der	hovedpoenget	var	å	samle	tjenester.	Vi	gikk	bort	fra	at	
ulike	deler	av	kommunen	måtte	ha	samme	tilbud.	Dette	
frigjør	store	midler,	særlig	på	nattevakt.

De	frigitte	midlene	ble	i	stor	grad	brukt	på	å	ta	unna	
oppdemmede	behov.:

Område Fra	antall	
driftssteder

Til Økning i	
antall	
plasser

Sykehjem 2 1 9
PU 6 3 8
Psykisk helse 2 1 2



Konkrete tiltak
 Vi	har	et	NAV‐kontor	som	hele	veien	har	levert	meget	
bra!	Det	er	en	viktig	grunnplanke.	



Facit – 5 år etter
 Vi	har	forbedret	resultatet	reelt	sett	med	nesten	10%	av	
omsetningen	(tatt	hensyn	til	nybygg).

 50	mill.	i	overskudd	i	2013.
 Sykefravær	går	ned
 Medarbeidertilfredshet	går	opp
 Utbygging	går	opp.
 Det	har	ikke	vært	noen	fakkeltog	mot	omstillingen!
 Kan	bygge	badeanlegg,	kulturhus	/	kirke	og	ny	7‐
parallellers	ungdomsskole	for	til	sammen	ca.	400	mill.

 Svært	fremoverlent i	forhold	til	samhandlingsreformen.
 Kan	bidra	med	3‐sifret	millionbeløp	i	sentrumsutvikling.



Vedlikehold av en god økonomi.
Hold	på	systemene	som	gav	suksess……	
…….men	sørg	for	å	videreutvikle	dem!

 Det	er	svært	legg	å	skli	ut	igjen.
 Skal	dere	sende	noe	tilbake	til	innbyggerne	når	dere	får	
økt	handlingsrom	så	gjør	det	i	form	av	investeringer.

 Lag	langsiktige	strategier	og	styr	etter	dem,	særlig	på	
pleie	og	omsorg!



En grunnleggende forutsetning –
Politisk forankring og tillitt

 Politikerne	fikk:
 et	troverdig	virkelighetsbilde.
 beskrivelse	av	handlingsrommet	(eller	mangel	på	sådan)

 Røykens	politikkere	var	enige	om	å	skape	reelle	og	
salderte	budsjetter	(men	fløyene	hadde	noe	ulike	
prioriteringer)

 Politiske	utvalg	ble	redusert.



En grunnleggende forutsetning –
Politisk forankring og tillitt

 Politikerne	vedtok	tydelige	retning	og	lot	
administrasjonen	gjøre	endringene	uten	å	gå	inn	i	
enkeltsakene.

 En	forbausende	stor	andel	av	tiltakene	som	skulle	til	få	
å	skape	balanse	er	ikke	politikk,	det	er	administrasjon.	
Rotes	dette	sammen	er	resultatet	kun	ødeleggelse	av	
linjeledelsen,	redusert	omstillingseffekt	og	mindre	
politisk	handlingsfrihet	på	lang	sikt.	



Hva kreves av politikerne
 Se	utfordringen	og	hva	som	kreves.	Ikke	krev	alt	
utredet	igjen	og	igjen.	Alt	kan	alltid	utredes	med	en	ny	
innfallsvinkel,	men	
Mer	utredning	=	mer	papirarbeid	og	senere	implementering	
av	det	unngåelige	=	mer	administrasjon	og	større	fremtidige	
kutt.

 I	de	største	omlegningene	må	administrasjonen	
fokusere	på	det.	Trapp	ned	på	andre	utredninger,	
høringssvar	++.	(Røyken	har	i	hele	denne	perioden	
holdt	seg	blant	de	20	billigste	kommunene	i	Norge	i	
administrasjon	pr.	innbygger)

 Ikke	ta	omkamper	på	alt	– det	svekker	deres	
langsiktige	styring.	



Hva kreves av politikerne
 Se	helhet

 Sett	rammer	og	retning,	primært	gjennom	
handlingsprogram,	og	la	administrasjonen	ta	detaljer.

 Spør	om	hjelp	til	reell	saldering	

 Ha	is	i	magen!	Det	vil	storme	litt	underveis

 Når	ting	bedrer	seg	litt…..husk	at	dere	ikke	er	ute	av	
stormen	før	disp.	fondet	er	solid	i	pluss!

 http://www.youtube.com/watch?v=2llrLTnpX4k



 http://www.youtube.com/watch?v=QdwWzHeCQT4
 http://www.youtube.com/watch?v=DnS5H6IDcRY



Til slutt
Det	er	fullt	mulig	å	snu	en	kommunes	økonomi.
men

Det	krever	at	politikere	og	administrasjon:
 Er	tydelige	på	retning
 Står	sammen	i	ledelsen
 Har	en	tydelig	rolledeling

Ser	det	langsiktige	etiske	målet:	Best	mulig	velferd	for	
kommunens	innbyggere	også	i	fremtiden.	



FRAMTIDENS OMSORGSTJENESTER



Fortidens eldreomsorg hadde basis i kirken, husmorvikarordningen, 
pårørende og gamlehjemmet/aldershjemmet, som hadde sitt utspring i tidligere 
tiders fattighus. 

I dag tar kirken seg av eksistensielle behov, pårørende supplerer fortsatt 
hjemmetjenestene når det gjelder tilsyn og fysiske pleiebehov, og gamlehjemmet 
er det i dag ingen som etterspør som et permanent pleietilbud livet ut.

I fremtiden vil vi antagelig måtte greie oss selv i langt større grad, og ingen vil 
etterspørre sykehjemmet som permanent botilbud med pleie og omsorgstjenester. 
Pårørendes omsorg som et supplement til det offentlige, vil antagelig i mange 
sammenhenger bli erstattet av private omsorgsfirma. Pasientens muligheter til å 
velge tjenester vil være stor, så lenge pasienten selv eller pårørende kan betale for 
det.

Den største trussel mot fremtidens eldreomsorg, er 
forestillingen om at alle utfordringer skal løses på samme 
måte som de alltid har vært løst. 

Derfor må vi snarest bli enige om hvilke strategier, eller grep som skal 
velges for framtidens omsorgstjenester



MÅLSETTING

Formannskapet setter ned noen «pæler»/»prester» som skal 
være  retningsgivende for planlegging og gjennomføring av 

tiltak i perioden.

Vi foreslår fire stykker 



Hva gjør vi nå ?



Nå må vi begynne å tenke annerledes, -

……… og det haster!



 Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i 
oppgaveløsningen vil øke. 

 Ressursene vil være begrenset, både når det gjelder kapital, men også 
når det gjelder tilgang på personell og riktig kompetanse. 

Men hvem er «brukeren»???



Undersøkelser konkluderer med at det i den 
framtidige  eldregenerasjonen vil være store 
forskjeller både i velstand, levealder, utdanning 
og bakgrunn.

Men kulturelt går det an å snakke om en viss 
homogenitet. De kommer til å se på 
seniortilværelsen som en aktiv periode med 
mulighet til å leve og oppleve, og få oppfylt sine 
personlige ønsker og ambisjoner. 
Disse menneskene kommer til å frekventere 
reisebyråer og treningsstudio. Fortsatt vil de 
prege populærkulturen når det gjelder musikk, 
underholdning, moter og design. Det har ingen 
eldregenerasjon gjort før dem. 



Det er derfor ikke nok bare å framskrive problemene. Vi må også 
framskrive ressursene og se hvordan brukernes egne ressurser kan tas i bruk. 
Ikke minst gjelder dette de nye generasjoner eldre som vil leve lenger og 
møte alderdommen med bedre økonomi, høyere utdannelse, egne tenner, 
bedre helse og helt andre materielle forhold enn noen generasjon før oss.



Fremtidens brukere vil altså ha andre ressurser å møte sykdom, 
funksjonsnedsettelse og problemer med. 

Hvilke veivalg skal Ringerike kommune nå ta? 

Hovedfokus/strukturelle grep vil beskrive kommunens «policy», - hva vi vil og hva vi 
skal legge vekt på.

Hvordan vi skal oppnå dette, vil framkomme av de til enhver tid  gjeldende 
handlingsplaner.

Vi kommer til å foreslå følgende 4 strukturelle hovedgrep innenfor bolig og 
tjenesteutvikling:



HOVEDGREP 1



1. Redusere antall kommunale utleieboliger

Kommunal bolig er 
midlertidig bolig
Boligsosial 
handlingsplan peker på 
at større sirkulasjon 
(maks. leietid 3-5 år) vil 
frigjøre ca. 100 boliger i 
fortsettelsen. 

Fra leie til eie
Kommunen plikter å 
hjelpe innbyggere som 
ikke selv er i stand til å 
skaffe seg egen bolig, 
hjelp til å få et sted å 
bo.
Kommunens 
hjelpetiltak skal 
innrettes slik at flest 
mulig kan kjøpe og eie 
eget bosted
Nye utleieboliger for 
mennesker med 
redusert boevne søkes 
etablert som 
modulbaserte 
selvfinansierte 
«småhus». 

Subsidiere leietaker, -
ikke boligen
Det finnes intet 
økonomisk insitament i 
reduserte husleie som 
kan stimulere leietaker 
til å finne seg annet 
permanent husvære.

Gi enkeltmennesker 
råd for å håndtere 
egne liv og 
bosituasjon
Organiseres med fagfolk 
som forstår å «jobbe 
med henda på ryggen»
Om det gjelder 
rusproblematikk, 
gjeldsproblematikk og 
boligproblematikk, -
klienten må gjøre 
jobben selv!
MED KLART MÅL OM 
Å EIE EGEN BOLIG



*

Boligtype lånebeløp avdrag renter Leie bolig
Enebolig m/ 
hybelleilighet, Sokna

1.190 000 2.244,- 2.278,- 8-12 000 

3. roms leilighet, 
Haldenjordet, 
Husleie på 4083 

1. 000 000 1.915,- 1.886,- 8-10 000 

 



*

*Bemannet bolig

*Husleiekontraktene har ikke sagt noe om 
tidsperspektivet

*Mestring av bo- og livssituasjonen

*Bruk av frivillige

*Samarbeid med Boligstiftelsen



Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg
Du må gå de sjøl
men eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina
Alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva
livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg vil leva med deg

Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå
i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg



HOVEDGREP 2



Fra «utedass» til universell utforming
Et viktig tiltak for å redusere behovet for spesielt etablerte kommunale boformer 
med heldøgns bemanning, er kunnskap, kompetanse, forskriftsendringer og 
støtteordninger slik at dagens boliger klargjøres for de fremtidige pleiemessige 
utfordringer, og at nye boliger er klargjort for dette. Først da vil hjelpeordningene i 
hjemmene kunne få optimale forhold. Hva består slik tilrettelegging av? 
Tradisjonelt sett tenker vi på innlagt vann, tilgang på varmt vann og bad/toalett på 
samme plan som oppholdsrom. 

Men framtidens tilbud vil være så mye mer. Den teknologiske utvikling 
(velferdsteknologi) tilbyr i dag en rekke elektroniske løsninger, IT-løsninger, 
adgangskontroll, kommunikasjonsløsninger og robotteknologi som vi bare for 2-3 år 
siden kunne drømme om. Hva fremtiden vil bringe, kan vi knapt forestille oss. Når 
alle framtidens boliger blir bygd slik at de kan fungere som omsorgsboliger, vil 
dette selvsagt influere på det behovet vi i dag identifiserer. 

Bedre tilrettelegging av egen bolig, bruk av velferdsteknologi, dagtilbud, utbygging 
av trygghetsboliger og sterkere satsing på hjemmetjenester og rehabilitering, kan 
være alternativ til eller bidra til å utsette behovet for heldøgns omsorgsplasser. 
Gjennomsnittskostnaden for en heldøgns omsorgsplass i sykehjem nærmer seg en 
million kroner i året. Det vil være en innovasjonsoppgave for kommunene å prøve 
ut om en alternativ bruk av et slikt beløp kan gi andre og bedre løsninger for den 
enkelte.



2. Bistå enkeltindivider slik at de opplever mestring og egenverd

Fra bolig til 
omsorgsbolig
Gi innbyggerne råd, hjelp 
og veiledning til selv å 
tilrettelegge egen bolig for 
å møte alderdoms-
svekkelse, og sykdom.
Dette vil kunne gjelde 
konkrete ombygginger, 
installasjon av tekniske 
hjelpemidler og 
velferdsteknologi.
Fra bolig til 
bofellesskap
Gi innbyggerne råd, hjelp 
og veiledning i forhold til å 
bygge om store 
uhensiktsmessige villaer 
til bofellesskap.
Slik sikres både sosial 
kontakt og leieinntekter i 
framtida.

Alderdommen som en aktiv periode
Legge til rette/medvirke til  at alderdommen kan 
bli den aktive perioden i livet vi ønsker oss.
Framtidas omsorgstjeneste må legge større vekt 
på aktiv omsorg og opptrening gjennom fysisk, 
sosial og kulturelle aktiviteter. 

Stimulere egen-
omsorg og frivillighet
Med de ressurser 
framtidens eldre vil rå 
over, vil mulighetene 
for egen mestring, 
egenomsorg og 
styrkede nettverk være 
store.



HOVEDGREP 3



Brev fra en hjemmeboende pleietrengende/ - eller et 
rop om hjelp?



Eg vil være heime! Eg vil sjølv bestemme i mitt eiget liv, over mine 
eigne pengar, kven eg skal omgåas, kva eg skal eta og drikke, - kort 
sagt; ALT.

Klart eg kan bli sjuk, og med aukande alder aukar sjansane for å bli 
det, eller dement. Men eg kan likevel bu i eige tilrettelagt husvære! 
Dette kan meir enn gjerne være ein kommunal omsorgsbustad med heildøgns 
pleie og omsorg etter ein individuell vurdering frå kommunens si side. 
Eg treng ikkje å eige heimen min, eg kan godt leige. For å væra heilt 
ærleg har eg leig min eigen heim frå banken hele mitt liv. En 
omsorgsbustad er ein heim, - ikkje en institusjon. Der kan eg behalde 
både fastlege og pensjon, - og kan ta eit glas no og da om eg ynskjer 
det. Og, - ikkje minst, eg kan ta ansvar for eige liv!

Dersom eg plasseras på ein sjukeheim i dag med et langtidsvedtak, vil 
eg (i beste meining) oppleve at alt leggjast til rette for meg, eg blir 
passivisera og initiativlaus, eg bestemmer ikkje kven eg vil bu saman 
med, eg bestemmer ikkje sjølv kven lege eg vil ha, kva eg skal eta, når 
eg skal eta, eg får lite lommepengar og eg må rette meg etter lover og 
reglar eg sjølv ikkje har vore med på å lage eller vedta, dersom eg 
ikkje sjølv har vore i kommunestyret. Eg får heller ikkje nytte NAV 
sine plikter til å betale for legebesøk, transport/helsereiser og 
tekniske hjelpemiddel. Og kanskje det verste av alt, - dette opphaldet 
på sjukeheimen vil eg ikkje komme levande ifrå….



Det som verkeleg er tragisk, er at velmeinande politikarar ynskjer å 
gje meg ein lovfesta rett til å ende livet mitt, altså døy på denne 
måten. I tillegg prøver dei å rettferdiggjere ei slik handsaming av 
gamle menneskjer ved å seie at eg, som har slite et langt liv og 
«byggja dette landet» skal ha ein sjukeheimsplass som en slags 
takksemd! Jo, - takk for det!

Sanninga er vel at gamle menneskjer fortener ikkje å bli «bura inne» på 
ein sjukeheim, men få moglegheit til å bli handsama med vørdnad, væra 
innbyggjar i staden for brukar, kunne delta med eigne ressursar og være 
herre i eiget liv til siste stund.

Men ,- spør ungane mine, er det ikkje noe positivt med sjukeheim? Jo 
sjølvsagt er det det. Som korttidsplassar til rehabilitering, utreiing, 
avlasting, behandling og sluttføring av behandling 
(samhandlingsreforma) og i einskilde tilfelle ved livets slutt, særleg 
dei gongene der du treng intensiv smertelindring og slikt ting.
Eg kan også være samd i at sjukeheimar kan være gode å ha for 
langtidsplassering, men då berre i mangel av gode omsorgsbustader med 
heildøgns bemanning. Det er mogleg de trur det manglar 
sjukeheimsplassar, men det er omsorgsbustader med heildøgns bemanning 
vi manglar. For det er klart at vi eldre helst vil bu heime, som alle 
andre menneskjer. Vi vil bestemme over eigne liv og vi vil ta ansvar 
for eigne liv. Og om vi manglar omsorgsbustader, så er det dette vi må 
byggja! Kven er det de lurer? Ikkje meg, men dykkar sjølve, - og de kan 
sjølv komme til å måtte smake dykkar eigen medisin. På ein sjukeheim. 
Og det vil de vel ikkje….



Ingen skal ha sykehjem som 
permanent bosted 
Langtidsvedtak om kommunal
heldøgns pleie og omsorgstilbud skal i 
fortsettelsen gis med basis i eget hjem 
eller omsorgsbolig med bemanning, 
supplert med tilgjengelig 
velferdsteknologi.
Sykehjemmene reserveres i forhold til 
korttidsvedtak, d.v.s.:
• Rehabilitering
• Avlastning
• Utredning
• Behandling
• Omsorg v/ livets slutt
Vi etablerer derfor omsorgsboliger, -
ikke sykehjem

Kostnadseffektive botilbud for 
mennesker med store omsorgsbehov
Gamle og kostnads-ineffektive boliger for 
funksjonshemmede med stort hjelpebehov 
erstattes med større bofellesskap.
Slik etablering skal i seg selv ikke øke 
tjenestevolumet, snarere tvert i mot.
Fristilte boliger kan benyttes til bl.a. 
bosetting av flyktninger, eller selges.

Behov for permanent botilbud med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstjenester 
skal gis som tilbud om bemannede omsorgsboliger, - ikke sykehjem



Vi har i dag ca. 180 institusjonsplasser, geografisk plassert



Antallet senger opprettholdes, men….

• Som korttidsplasser og ikke som permanent botilbud livet ut
• Hønefoss sykehjem bør på sikt erstattes med nye lokaliteter



*

*Sammenligning med andre kommuner/private 
sykehjem

*Foreløpig rapport viser forskjeller

*Bygningsmassen kan effektiviseres

*Nytt sykehjem bør stå ferdig 2025

*Vurdere større vs mindre enheter



Framtidig behov

Det er særlig fra rundt 2025 at behovet for heldøgns omsorgsplasser vil øke kraftig. 
Framskrivningen bygger på forutsetningen om at vi løser oppgavene på samme måte 
og med samme standard som i dag, at familieomsorgen opprettholdes på dagens 
nivå og at lenger levealder utsetter perioden på slutten av livet med alvorlig 
sykdom og funksjonssvikt.

For Ringerike kommune vil dette bety at kommunen trenger 90 nye heldøgns 
omsorgsplasser innen 2030, og ytterligere 180 fram mot 2050. Det vil være 
uansvarlig å legge seg på lavere plantall i fortsettelsen. De nærmeste årene vil det 
være «de yngste eldre» som øker mest i antall. Denne veksten må derfor i første 
omgang møtes med hjemmetjenestetilbud, rehabilitering og forebyggende innsats.



BEHOVET FOR FLERE SYKEHJEMSPLASSER SKYLDES AT VI HAR 

ALT FOR FÅ OMSORGSBOLIGER MED BEMANNING

Spørsmålet vi da må svare på er; skal vi da bygge nytt sykehjem med flere senger, 
eller skal vi bygge flere omsorgsboliger med mulighet for fast bemanning?



Omsorgsboliger m/bemanning versus sykehjem, -
økonomiske og  kvalitative konsekvenser

I Ringerike kommune er det i dag flere som søker seg inn til permanent plass på 
sykehjem enn det kommunen har plasser til. 

Grunnene til at pasienter søker tilbud om permanent boform med heldøgns pleie og 
omsorgstjenester er mange og sammensatt. Følgende årsaksforhold er gjengangere:

* Sviktende helse og progredierende omsorgsbehov

* Følelsen av utrygghet, ofte i kombinasjon med sosial isolasjon

* Egen bolig er lite tilrettelagt. Bad og toalett i annen etasje enn boligens 
oppholdsrom.

* Depresjon over at egen bolig forfaller. Manglende vedlikehold, igjengrodd hage, 
dårlige kollektivtilbud i forhold til transport og langt til lege, apotek og butikk.

* Press fra pårørende som trenger bolig, eller har behov for å disponere hele 
boligen.



Når har pasienten et hjelpebehov som 
økonomisk like godt kunne vært gitt på 
sykehjem

Dersom en pasient har behov for 
pleie/omsorgstjenester/tilsyn 25 timer/uke, betyr dette 
at hjemmetjenesten må bruke/lønne en pleier i over 40 
timer for at pasienten skal få tilstrekkelig hjelp. Dette 
fordi ca. 40% av arbeidstiden går med til bl.a. kjøring.

Dersom alle pasientene i bemannet omsorgsbolig har 
med seg 25 timer personell-ressurs inn i boligen, vil 
boligen ha samme bemanning som et sykehjem.

Dette innebærer at dersom vi bemanner opp 
omsorgsboligene  for gamle (som ikke har kjøretid) med 
samme pleiefaktor som kommunen i dag benytter på 
sykehjemmene (0,7) vil omsorgsenheten spare 0,4 
årsverk dersom 25 timer «følger pasienten» inn i 
omsorgsboligen.



La oss se på et eksempel:

NN er en kvinne på 88 år. Hun har vært enke de siste tolv årene, og bodd sammen med sønn og 
svigerdatter, og deres to barn (gutt og jente) etter at ektefellen døde. Familien signaliserer at 
de begynner å bli rimelig utslitt av forholdet. Barna kan ikke lengere dele rom, og NN 
oppfattes som krevende, både i relasjon til andre mennesker og det faktum at hun nå trenger 
hjelp til det meste. Spesielt bemerkes at hun begynner å bli glemsk og er blitt mer eller 
mindre inkontinent for urin. Hun er også hyppig obstipert, og det er vanskelig for familien å 
sørge for at hun får nok drikke, riktig kost og aktivitet(mosjon). Omsorgsbehovet anslåes til å 
være ca. 25 timer/uke.

NN har i dag både hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hun trenger langt større grad av 
tilrettelegging reint fysisk, både med takheis og ganghjelpemidler. Hun trenger tett 
oppfølging/kontroll av øyespesialist etter en operasjon for ett år siden. Familien er svært 
opptatt av at hun skal kunne fortsette med fysikalsk behandling. Viktigheten av dette 
dokumenteres av hennes fastlege, som hun har et stort tillitsforhold til.

NN har i sitt yrkesaktive liv arbeidet som sykepleier på en statlig institusjon i nabokommunen, 
de siste ti år som bestyrer ved samme institusjon. Hun har en pensjonsutbetaling 
(grunnpensjon, tilleggspensjon, statspensjon og KLP) på kr. 34 502/mnd. Hun har videre et 
skattetrekk på kr. 8 970. 

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester finner at lavere tiltak i «tiltakstrappa» er 
prøvd, og at hun kvalifiserer både for omsorgsbolig og for langtidsplass på sykehjem. Hun er 
selv, med tanke på tidligere erfaringer skeptisk til sykehjemsplassering, men uttrykker selv at 
om hun må, som vil hun foretrekke Hønefoss sykehjem.



Lønnskostnader: Identisk
Personalrelaterte kostnader:  Identisk
Elektrisk kraft / fyringsolje,
vannavgift/kloakkavgift,
renovasjon, forsikringer,
vaktmestertjenester og
renholdstjenester kr. 56 000,-
Legetilsyn kr. 24 000,-
Medisiner, bleier kr. 27 600,-
Spesialistkonsultasjoner/
Reiseutgifter kr.   6 000,-
Fysioterapi kr. 40 000,-
Vask sengetøy og privattøy     kr. 20 000,-
Mat                                        kr. 36 500,-

210 100,-

Lønnskostnader: Identisk
Personalrelaterte kostnader: Identisk
Elektrisk kraft / fyringsolje,
vannavgift/kloakkavgift,
renovasjon, forsikringer,
vaktmestertjenester og
renholdstjenester 0,-
Legetilsyn 0,-
Medisiner, bleier 0,-
Spesialistkonsultasjoner/
Reiseutgifter 0,-
Fysioterapi 0,-
Vask sengetøy og privattøy    0,-
Middag + tørrmat (4 måltider ) 0,-

0,-



Driftskostnader kr.  210 100,-
Kapitalkostnader kr.   70 588,-

NN betaler selv for opp-
holdet v/sykehjemmet:    kr.  246468,-

Kostnad kommunen:         kr.   34 002,-

Driftskostnader 0,-
Kapitalkostnader 0,-

Egenbetaling 16 488,-

Kostnad kommunen: kr - 16488,-



Som det her framgår, vil NN koste Ringerike 
kommune i overkant av kr. 50 000 mer pr. år 
dersom man velger å legge henne inn på 
sykehjem. 

Det er verdt å merke seg at NN er blant de som 
betaler mest i egenandel ved sykehjemmet. 
Egenandelene varierer fra ca. kr. 145 000/år 
(minstepensjonister) til kr. 250 000/år. 
Besparelsen for kommunen ved å tilby en 
minstepensjonist slikt tilbud vil være ca. kr. 
150 000/år. 

Med andre ord; omsorgsboliger med 
bemanning er et langt rimeligere alternativ 
for kommunen enn å gi omsorgstilbudet i 
sykehjem! Dette også dersom omsorgsboligen 
bemannes like intensivt som sykehjemmet, og 
derfor kan defineres på samme nivå i 
omsorgstrappen.



Men, - omsorgsboliger m/bemanning gir også et kvalitativt 
bedre omsorgstilbud!
Det viktigste er kanskje allikevel å vurdere de kvalitative forskjellene i de to 
alternativene.  Kvaliteten på utført pleie og omsorgstjenester er likeverdige. 
Tjenestene gis på begge lokasjoner etter individuelle behovsvurderinger og av godt 
kvalifisert personell. Men det er allikevel store forskjeller. Dette er ikke de 
ansattes skyld eller fortjeneste, men de begrensninger «systemet» setter.

Omsorgsboliger m/fast bemanning vil helt og fullt kunne erstatte langtidsplasser på 
sykehjem, men vil også kunne rasjonalisere de hjemmebaserte tjenester vesentlig. 
I dag er «kjøretid» en av de store tidstyvene, noe som gir en dårlig utnyttelse av 
arbeidstiden innenfor de ambulante tjenestene. Dersom flere bistandstrengende 
flytter sammen i bofellesskap vil arbeidsdagens innhold av «effektiv pasienttid» 
kunne økes med 30-40 %. I tillegg vil pasientene oppleve en mer stabil bemanning, 
der de kan forhold seg til de samme faste pleierne over tid.



Omsorgsboliger m/bemanning gir deg identitet og verdighet:
* Du har din egen leilighet m/soverom, stue og en kjøkkenløsning og eget bad.
* Du har din egen inngangsdør som du kan lukke når du vil være aleine. Du bestemmer 

selv hvem du vil ha besøk av, eller om du vil frekventere fellesarealer og ha samvær 
med andre.

* Du har din egen postkasse, og din egen adresse.
* Du beholder hele din trygd.
* Du betaler for individuelle tjenester, og ikke for en pakkeløsning. Du betaler ikke for 

legetilsyn hver uke, når du kun trenger det fire ganger i året.
* Du har din egen husholdning.
* Du kan greie deg mer selv, i en tilrettelagt bolig.
* Du beholder alle rettigheter i forhold til Helfo, du beholder «blåreseptordningen 

m/fribeløp», dekning av kostnader relatert til tekniske hjelpemidler, helsereiser o.l.
* Du beholder fastlegen din.
* Du har plass til overnattingsgjester
* Du har egen parkeringsplass.
* Du bestemmer over eget liv og døgnrytme.
* Du har rett til bostøtte, og andre støtteordninger på lik linje med alle andre i 

samfunnet.
* Du har tryggheten, ved at du vet at her kan jeg bo til jeg dør.



Kan omsorgsboliger m/bemanning og sykehjem defineres likt?

Ja, - det kan de, dersom vi er bevisste på hva vi vil og hvordan vi bruker lovverket. 

Det foregår i dag en spennende utvikling i mange kommuner, der to ulike 
tradisjoner (omsorgsboliger/sykehjem) er i ferd med å smelte sammen. På den ene 
siden begynner sykehjemsrommene å ligne fullverdige boliger og på den andre 
siden bygges dagens omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement 
og alternativ til sykehjem. Snart ser vi ikke lenger forskjell på moderne små 
sykehjemsenheter med høy bostandard og lokale bo- og servicesentra med egne 
boliger. 

Vi får dermed sykehjem med boligstandard og omsorgsboliger med 
sykehjemstilbud. Det er all grunn til å videreføre og forsterke en slik utvikling, og 
for all del ikke gå tilbake til 1980-tallets tunge institusjonsløsninger når vi skal 
finne svar på framtidas utfordringer



Hvorfor har kommunen kommet på etterskudd i forhold til 
omsorgsboliger?

Frykten for at disse etableringene skulle drive kostnadsnivået innen helse og 
omsorg ytterligere opp, gjorde at kommunestyret reverserte/utsatte disse planene 
på ubestemt tid i møte 20.6.2011. Siden har det ikke vært bygd eller planlagt nye 
boliger i Ringerike kommune. Det er i dag vanskelig å følge argumentasjonen for 
dette.

* Hvordan kan pleie/bistandstrengende trenge mer pleie og bistand når de flytter 
fra en ikke tilrettelagt bolig og inn i en tilrettelagt bolig?

* Hvordan kan et tiltak som gjør at hjemmetjenestene slipper kjøring mellom 
oppdragene virke kostnadsdrivende?

* Det er dokumentert at tilbud i omsorgsbolig er billigere for kommunen enn 
sykehjemsplass. Hvor er de som ventet på plass i 2010?

* Hvordan kan det være dyrere å ha et forsvarlig tilsyn med 6-8- mennesker som 
bor i et bofellesskap enn det er å reise hjem til de samme menneskene med ulike 
mellomrom, for å utøve dette tilsynet?



Samfunnsmessige gevinster

Etablering av omsorgsboliger gir også gode samfunnsmessige gevinster.  Når en 
pleietrengende flytter i omsorgsbolig, blir det som regel en enebolig eller leilighet 
ledig. Dette kan føre til:

Den gamle ønsker å overlate hjemmet til et av sine barn eller barnebarn. Dette 
fører til at en yngre familie bosetter seg i Ringerike kommune.

Den gamle ønsker å selge hjemmet, for så ha noe mer og «rutte med» på sine 
gamle dager. Dette fører til økt etablering/innflytting til kommunen. 

Kommunen kan også vurdere å kjøpe boligen med statlig støtte som utleiebolig for 
vanskeligstilte. Dette vil muliggjøre letter/mer effektivt flyktningmottak eller 
hjelpe vanskeligstilte/bostedsløse med midlertidig bolig.

Den gamle ønsker å leie ut tidligere hjem. Dette fører til at en yngre familie i 
Ringerike kan bosette seg i kommunen.
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DET ER ET FAKTUM

Behovet for tjenester øker, - men vi 
får ikke mer penger!

Tjenesteutøving

leiting
venting
plundring
hefting
skriving
Kjøring
Dublering

(150 mill x 40/100 = 60 mill) 



Rasjonalisering av tjenesteutøvelse, -
fokus på hjemmebaserte tjenester

Styrke hjemmebaserte 
tjenester
Riktig dimensjonering av 
den stasjonære og 
ambulante hjemmebaserte 
tjenesten vil være en «kritisk 
suksessfaktor».
En eventuell styrking av 
omsorgstjenestene for å 
møte et økt behov for 
omsorgstjenester skal 
konsentreres om 
hjemmebaserte tjenester, 
rehab.team, kolsteam, 
demensteam og 
hverdagsrehabilitering. 

Faglig høy 
kompetanse

Målrettet 
kompetanse-
bygging og 
kompetanseutviklin
g
Systemutvikling 
med fokus på 
kvalitet og 
kvalitetssikring.

Fjerne tidstyver

Søke samarbeid 
(LEAN) innen 
næringsliv med 
erfaring i å 
eliminere tidstyver 
for å øke 
produktiviteten
• Bilverksteder
• Mek. bedrifter

Initiere 
organisa-
sjonsformer 
som sikrer 
tverrfaglig 
tilnærminger





*



*

*Et prosjekt igjennom KS – flere kommune

*En sammenhengende behandlingskjede for pas.

*Riktig informasjonsflyt

*Gjøre de riktige «tingene» 

*Samtalen med pas. –sjekkliste

*Øke basiskompetansen hos ansatte 



*

*Mobile enheter

*Koblet opp mot Gerica (journalsystem)

*Kjører ut arbeidslister

*Dokumentere at arbeidet er gjennomført

*Krever god planlegging

*Startet opp i sone Haug 26.05.14



*
*Hjemmesykepleien er effektiv i Ringerike 

kommune sammenlignet med andre kommune.

*Timepris hjemmesykepleie: 682

*Timepris hjemmehjelp: 543

*Timepris private 2013, antatt: ca 720/530

*ATA tid på 65%

*Vi lager nå en strategi for å øke sykepleier 
kompetansen



Fire grunnleggende grep:

1. Redusere antall kommunale utleieboliger
2. Bistå enkeltindivider slik at det oppleves mestring og 

egenverd
3. Behov for permanent botilbud med døgnkontinuerlig pleie 

og omsorgstjenester skal gis med tilbud om bemannede 
omsorgsboliger, - ikke sykehjem

4. Rasjonalisering av tjenesteutøvelse, - fokus på 
hjemmebaserte tjenester



RINGERIKE  KOMMUNE

Forutsetninger og muligheter 
innenfor HR-området

Aldersgrupper, aldersgrupper, heltid og deltid, 
pensjonering, medarbeidertilfredshet, nærvær og 

sykefravær



Ringerike kommune

Aldersgruppers andel av årsverk

Tydelig Ærlig Løsningsvillig 2

5. Aldersgruppers 
andeler av årsverk.
Kilde: PAI/KS, 2013

Kilde: KS arbeidsgivermonitor 
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4. 
Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 
etter kjønn pr. 1. 
desember 24. 
Kilde: PAI/KS, 
2013

Heltid og deltid etter kjønn

Kilde: KS arbeidsgivermonitor 



Ringerike kommune

Turnover pensjon: Mulig naturlig avgang 
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Totalsum forventet/mulig naturlig avgang 2015 - 2018

Adm

Oppvekst

Helse

Teknisk

2015 2016 2017 2018
Adm 9,7 6,75 11,5 12,9 40,85
Oppvekst 17,52 27,27 29,32 35,14 109,25
Helse 41,01 30,71 45,52 56,66 173,9
Teknisk 10,52 18,35 14,66 18,58 62,11

78,75 83,08 101 123,28 386,11 Snitt på 97 åv

Kilde: VISMA



Ringerike kommune

Strategisk kompetanseanalyse

Kravanalyse

• Hvilken kompetanse kreves – dvs er nødvendig for å utføre oppgaver og nå 
definerte mål?

Kompetanse-
kapitalanalyse

• Hvilken kompetanse (kapital) – av den som kreves - er tilgjengelig

Behovsanalyse

• 1. Mobiliseringsbehov: roller, mestring, autonomi, ledelse, kollegastøtte.
• 2. Læringsbehov:?
• 3. Anskaffelsesbehov

Tydelig Ærlig Løsningsvillig 5

Kilde: Linda Lai



Ringerike kommune

Medarbeidertilfredshet
Humankapitalindeks (HKI)
• En indeks som måler leder- og medarbeiderengasjement, og et verktøy 

for forbedringsarbeid. 
• En bevist sammenheng mellom engasjement og verdiskapning/resultater 

(mål som produktivitet, kundetilfredshet, nærvær/fravær, turn-over, 
lønnsomhet, etc). 

• Indeks består av 6 spørsmål knyttet til forventninger til innsats, 
ressurser, talent, anerkjennelse, omtanke og mulighet til videreutvikling. 

• Det benyttes en 6-delt svarskala, hvor høyeste aggregerte score er 36. 
Score over 80 % av maks score (dvs 28,8 eller høyere) anses som meget 
bra. 

• Pr spørsmål regnes svar med score 4 eller høyere som en positiv 
vurdering. 

– Ved score på 4 eller høyere er det mer som er positivt enn negativt.
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Ringerike kommune

MEDARBEIDERE: HKI 2009-2013
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Ringerike kommune

LedelseMEDARBEIDERE: VURDERING AV 
LEDELSE 2009-2013
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Ringerike kommune

Sykefravær 2001-2013
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Kilde: NAV 



Ringerike kommune

Sykefravær 4.kvartal 2013
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Utvikling av legemeldt 
sykefravær 4.kvartal

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

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

4. kvartal 9,2 8,5 8,9 9,6 8,1

Egenmeldt sykefravær i 1. kvartal 2014 = 0,9%

Kilde: NAV 



Ringerike kommune

Sykefravær per sektor 4. kvartal 
2013

Legemeldt 
sykefravær fordelt 
per sektor
Viser: Alle 
aldersgrupper, 4. 
kvartal, Begge 
kjønn, Alle fylker, 
Alle størrelser, 
Tapte dagsverk i 
prosent

2009 2010 2011 2012 2013
RINGERIKE 
KOMMUNE  9,2 8,5 8,9 9,6 8,1

HELSE OG OMSORG  6,3 10,2 10,7 11,5 10
OPPVEKST OG 
KULTUR  7,4 6,2 7,1 8 6,4

TEKNISKE TJENESTER  7,6 9,8 6,2 9,1 6,7
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Ringerike kommune

Gradert sykemelding

Bruk av 
gradering

Viser: 4. kvartal, Begge kjønn, Alle bedrifter, Alle næringer, Antall tilfeller i prosent

2009 2010 2011 2012 2013

Totalt 16,8 20,4 20,9 22,6 22,4

Kvinne 18,4 20,8 20,7 23,1 23

Mann 6,8 18,6 21,9 19,2 17,6
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Ringerike kommune

Funn fra nærværsprosjektet
• Det totale sykefraværet avviker ikke stort sammenlignet med lav-

middelinntekstkommuner. 
• Den totale bruken av egenmelding avviker ikke sammenlignet med 

landsgjennomsnitt for kommuner. 
• Trenden på sykefraværet de siste 10 årene er at sykefraværet er 

synkende. 
• Omsorgspersonell uten høyskoleutdanning i TTF og Hjemmebaserte 

tjenester står for mesteparten av sykefraværet i Ringerike kommune. 
• Renholdspersonell har høyt sykefravær i 2013.
• Ringerike kommune bruker gradert sykemelding mindre en 

gjennomsnitt for kommunal forvaltning. 
• Ringerike kommune ligger 1 prosentpoeng høyere i sykefravær på 

innbyggernivå sammenlignet med alle kommuner i Norge. 
Kilde: Analysedokument fra prosjekt nærværstrategi 2014
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Ringerike kommune

Nærværsmål: 93%
• Målsettingen for Ringerike kommune er et 

årlig sykefravær på 6,5 % legemeldt 
sykefravær. 

• Egenmeldt fravær 1. kvartal 2014: 1%
• Legemeldt fravær 1.kvartal 2014:  9,1%

Kilde: VISMA (personalsystem)

• Legemeldt sykefravær 2013:  8,5%
• 2 prosentpoeng reduksjon i sykefravær 

motsvarer sirka 35 årsverk 

Tydelig Ærlig Løsningsvillig 14



Ringerike kommune

Hva er Helsefremmende 
arbeidsplasser?
• http://www.idebanken.org/inspirasjon/slik-

kan-arbeidsplassen-gi-deg-helse
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Ringerike kommune

REDUSERE FRAVÆR FREMME NÆRVÆR
1. Godt arbeidsmiljø.
2. Gode holdninger.
3. God leder.
4. Tilrettelegging, finne gode løsninger.
5. God kommunikasjon, tid til samtale.
6. Inkludering og medbestemmelse.
7. Sett og hørt.
8. Felles trim, fysisk aktivitet.
9. Nok ressurser, nok bemanning.
10. Sosiale tiltak, Se muligheter, Føle mestring og mening, Fokus på de 

nærværende, Føle seg verdsatt og betydningsfull.
11. Kompetanse, Turnus, Konflikthåndtering, Forutsigbarhet, Samarbeid 

NAV, Tap av inntekt, Gradert sykemelding, Endre 
permisjonsreglementet.

1. Godt miljø og gode holdninger.
2. God kommunikasjon, fremsnakking.
3. Sett og hørt.
4. Sosiale tiltak/aktiviteter.
5. Samarbeid, tilhørighet, samhandling.
6. Arbeidsglede og engasjement.
7. God leder.
8. Gode relasjoner, Medbestemmelse/inkludere ansatte, Nok 

ressurser/kompetanse.
9. Få ansvar/tillit, Rom for møter, Forutsigbarhet, God opplæring/kurs, 

Humor/Glede.
10. Fellestrim/fysisk aktivitet, Mulighetsorientering, Føle seg 

verdsatt/fokus nærværende, Håndterbare arbeidsoppgaver, Gode 
turnuser/vikarordninger, Samarbeid NAV/IA/BHT, Tilrettelegge.

TOPPLISTE
1. Godt arbeidsmiljø og gode holdninger.
2. God kommunikasjon.
3. God leder.
4. Sett og hørt.
5. Inkludering og medbestemmelse.
6. Tilrettelegging.
7. Sosiale aktiviteter og Nok ressurser/kompetanse/bemanning.
8. Fellestrim/fysisk aktivitet.
9. Samarbeid, samhandling, tilhørighet.
10. Mulighetsorientering, fokus på nærvær, føle seg verdsatt.

Hva kreves for at Ringerike kommune skal bli en helsefremmede arbeidsplass?

Kilde: Behovskartlegging
Fra alle MKS-grupper



Ringerike kommune

.

Tiltak: 
Opplæring i 
sykefraværsoppfølging.
Justert  egenmeldingsordning 
og økt bruk av gradert 
sykemelding
Samarbeid med fastlegene
NAV:s regler

Tiltak: 
HMS-opplæring for ledere og 
MKS-grupper. 
Kurs i risikoanalyse
MKS-samlinger

Tiltak: 
Opplæring Helsefremmende 
ledelse og prosessledelse.
Opplæring i LEAN



Monserud RA

Formannskapet 
Strategiseminar 2.juni 2014



Monsrud ra

Anbefalte løsninger

Ny kapasitet

Økonomiske konsekvenser

TEMAER



Monserud ra    
• Bygd i 1977
• Ombygging i 1994 og 
2000

• Kapasitet 24000 pe
• Mekanisk / kjemisk 
renseanlegg

Forprosjekt
• Hydraulisk og 
renseteknisk kapasitet på 
eksisterende anlegg

• Hvilken størrelse, behov 
og plassering for nytt 
renseanlegg

• Hvordan skal man 
håndtere problemet med 
slam 

• Hvor stor utvidelsen av 
renseanlegget bør være i 
forhold til forventet 
fremtidig belastning 

Forprosjekt
• Aktuelle løsninger for 
valg av renseprosess skal 
gjennomgås

• Se på muligheten for 
tilpasning av løsning til 
eksisterende anlegg  
og/eller om det skal 
bygges et helt nytt 
anlegg

• Utarbeidelse av 
kostnadskalkyler 

• Forslag til fremdriftsplan 
for bygging



Kontroll av hydraulisk og renseteknisk belastning

Hydraulisk belastning

Anleggets oppgitte maks belastning    24000 pe
Antall personekvivalenter belastet anlegget i dag   21000 pe
Kontrollberegninger viser en maks belastning 23600 pe

Restkapasitet 2600 pe

Slambehandling

Driftsproblemer med hygeniseringstrinnet 
Øvrige slamprosesser viser noe reservekapasitet i forhold til dagens 
slamtilførsel med internt og eksternt slam



Hvilken belastning kan Monserud RA forvente i fremtiden

Kommuneplanen

Mulighetsstudium Rambøll 15.12.2011

Tiltak i hovedplan avløp

Kommuneplanen  28.153 pe
Fortetting Rambøll    6.045 pe
Hovedplan avløp  2.200 pe
Nytt behov 36.398 pe

Eksisterende pe 24.000 PE

Tot.behov i 2035 60.398 pe

Som dimensjonerende år er det valgt å sette 60.000 pe i 2035 for renseanlegget



Eksisterende anlegg

Sekundærrensing

• Krav fra Fylkesmannen 

• Bygging av nytt biologisk 
trinn

• Plassering nord for dagens 
bassenghall

• Bioreaktor for fastfilm av 
type MMBR

Slamhåndtering

• Kapasitet på eksisterende 
anlegg er benyttet fullt ut

• Sette inn mekaniske 
foravvannere som kan øke 
tørrstoffet (TS%) i slammet 
og dermed redusere den 
totale slammengden som 
man skal lede gjennom 
forbehandling

• Selve utvidelsen av 
slambehandlingen
forutsettes kombinert med 
den nye delen av 
renseanlegget



Nytt renseanlegg

Byggetrinn 1

• Renseanlegg 24000 pe
• Prosessløsning 

• Forbehandling med rister og luftede 
sand/fettfang

• Forsedimentering
• Bioreaktor med fastfilmteknologi 

(MMBR)
• Etterfelling i konvensjonelle 

sedimenteringsbasseng

Slambehandling
• Termofil utråtning i råtnetank med 

buffertanker før og etter.

Biogassanlegg

• Gass fra slambehandling benyttes til 
strømproduksjon og oppvarming av 
renseanlegget

Byggetrinn 2

• Utvidelse med 12000 pe



Plassering av anleggene



Modellering av nytt 
amlegg



Kostnadskalkyler
Anlegg kostnad 2014 2015 2016 2017 2018

Eksisterende ra
Foravvanner 1.880.000 1.250.000 630.000
Biologisk reaktor 11.715.000 8.915.000 2.800.000
Bygg 10.285.000 3.430.000 6.855.000
Prosjektering 2.200.000 500.000 1.300.000 150.000 150.000 100.000
Prosjekt/byggeledelse 880.000 210.000 190.000 160.000 160.000 160.000

Sum: 26.960.000 1.960.000 2.120.000 3.740.000 16.080.000 3.060.000

Anlegg kostnad 2014 2015 2016 2017 2018

Nytt renseanlegg
Byggetrinn 1

Bygg inkl. 104.840.000 6.000.000 49.420.000 49.420.000
Prosess 88.910.000 17.350.000 65.570.000 5.990.000
Prosjektering 17.250.000 2.500.000 8.710.000 2.800.000 2.800.000 440.000
Prosjekt/ byggeledelse 7.000.000 500.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 920.000
Sum: 218.000.000 3.000.000 16.570.000 71.430.000 119.650.000 7.350.000

Interne kostnader 3.500.000 500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Prosjektleder ekstern) 3.250.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
Sum: 224.750.000 4.150.000 17.970.000 72.830.000 121.050.000 8.750.000

Byggetrinn 2 30.220.000

Anlegg kostnad 2014 2015 2016 2017 2018
Fordeling budsjett 251.710.000 6.110.000 20.090.000 76.570.000 137.130.000 11.810.000

Ut fra dette får vi følgende fordeling på budsjettet: 

Total kostnad: kr 251.171.000. eks mva



År 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Avløp 4050 4338 4995 5555 7034 8513
Vann 2550 2600 2931 3509 3543 3609
Sum 6600 6938 7926 9064 10577 12122

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Avløp 27 28,92 33,30 37,03 46,89 56,75
Vann 17 17,33 19,54 23,39 23,62 24,06
Sum 44 46,25 52,84 60,43 70,51 80,81

Normalgebyr

Gebyrnivå kr/m3

Konsekvenser for gebyr



Monserud RA

Takk for oppmerksomheten



Ringerike 
kommune 

Oppvekst  
og kultur 

Struktur, status og  
veien videre 

Formannskapsseminar 2. og 3. juni  



Ringerike 
kommune 

 
Struktur 
 Helhetlige tiltak barn og unge 0-23 år 

• Strukturendring: Tjenester fra helse- og omsorgssektoren 
til oppvekstsektoren.  
 

• Formål: 
  Å legge til rette for å kunne yte et bedre helthetlig tilbud 

ved å bli enda mer effektive og systematiske 
 
 Følge Folkehelsemeldingen for å sikre optimale 

oppvekstsvilkår 
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Ringerike 
kommune 

Status: 
• Barnehage: 
 Barnehageplass til alle som har rett til det jfr. lovverket 
 Kompetansetiltak og hovedfokus 
 Tilsyn 

 

• Barnevern 
 Rett hjelp til rett tid 
 Fokus på å videreutvikle tverrfaglig samarbeid 
 Forebyggende arbeid 
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Ringerike 
kommune 

• Forebyggende helsetjenester for b/u 
 Helsestasjonstjenesten:  

 Forebygging «4 år trygg og klar» 

 Skolehelsetjenesten: 
 Kvalitetssikring av fagteam 
 Utarbeide en veileder og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

for Ringerike kommune 

 Folkehelse og Ringerike Frisklivsentral 
 Etablert Ringerike Frisklivssentral 
 Økt fokus på samhandling med frivillige lag og foreninger 
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Ringerike 
kommune 

• PPT 
Hovedfokus på tidlig innsats, helhetstenkning og 

forebygging 
Sakkyndige vurderinger 
Legger til rette for kompetanse- og 

organisasjonsutvikling 
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Ringerike 
kommune 

• Avlastning 
Fokus på gruppeavlastning og avlastning for 

enkeltpersoner utenfor institusjon  
Målsetting er mestring for alle i tilbudet som gis 
Etablert et godt samarbeid med skole og barnehage 
 komeptansedeling 
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Ringerike 
kommune 

• Skole 
Læringsmiljø 
Læringsresultat  
Spesialundervisning – tilpassa opplæring 

Ny ressursmodell – rammer - klasse -> elev 
Systemer: Overganger, læreplanarbeid 
Kompetanse – videreutvikling 

Videreutdanning 
Vurdering for læring 
Ungdomstrinn i utvikling 

 
 

02.06.2014 7 



Ringerike 
kommune 

Læringsmiljø – 7.trinn 
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Indikator og nøkkeltall Ringerike 
kommune 

Buskerud 
fylke 

Nasjonalt 

Trivsel 4,5 4,4 4,4 
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,3 
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,3 
Faglig utfordring 4 3,9 3,9 
Vurdering for læring 4,1 3,9 3,8 
Læringskultur 3,9 3,8 3,8 
Mestring 4,1 4,1 4 
Motivasjon 4,1 4 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,7 3,7 
Felles regler 4,4 4,3 4,3 
Mobbing på skolen 1,3 1,3 1,3 
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 

5,3 4,7 5,4 



Ringerike 
kommune 
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Ringerike 
kommune 
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Ringerike 
kommune 

Ressursmodell skole 
Ressursramme fordeles etter 5 kriterier 
 Per skole 
 Per elev 
 Til særskilt ressurskrevende elever 
 Ressurser til minoritetsspråklige 
 Timer lærere over 55 år (redusert leseplikt) 
 Evt. Tillegg/fradrag for andre forskjeller  
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Ringerike 
kommune 

• Læringssenteret for voksne 
Fornyet samarbeidsavtale 

med Hole og Jevnaker 
Nye lokaler  

i Sjongslunden 
fra januar 
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Ringerike 
kommune 

• Bibliotek 
Utlånstall og besøkstall - omstrukturering 
Synlig og brukerorientert formidlingsarena og 

møteplass 
• Automatisere utlån 
• Meråpne bibliotek 
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Ringerike 
kommune 

• Kulturskole 
Aktiv, synlig og attraktiv 
Økt tilbud - også desentralisert 
Tilpasning til rammen 

 
• Kultur  
• i et forbyggende og folkehelsefremmende perspektiv 
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Ringerike 
kommune 

• Idrett 
– Ta i bruk ny flerbrukshall 

• Flere hallflater 
• Turn 
• Klatring 

 
– Kommunedelplan idrett 

• Sendt på høring 
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Ringerike 
kommune 

Veien videre… 
Dagens målformuleringer – Nye mål 2015-18? 

Oppvekst - og kultursektoren skal ha  
• Skolene og barnehagene skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud 

til hvert enkelt barn. 
• Skolene og barnehagene skal reflektere aktivt over egen praksis og 

bruke erfaringer, forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid. 

• Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter 
mellom amatører og profesjonelle, både mellom utøverne og overfor 

publikum. 
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Ringerike 
kommune 

• Oppfølging av Barnehageplanen  
 strategi i forhold til barnehageutvikling med hensyn til 

struktur, lokalisering og barnehagedekning både på 
kort og lang sikt. 
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Årstall 2015 2017 2020 2025 2030 

Tidsperspektiv På kort sikt På mellomlang sikt På lang sikt 
Befolkning i Ringerike, 
middels vekst 

29943 30424 31360 32427 33477 

Antall barn med rett til 
barnehageplass 

1524 1549 1586 1651 1718 

Behov for nye plasser om 
Heggen barnehage består 

  20 36 116 188 

Behov for nye plasser uten 
Heggen barnehage 

44 69 106 171 238 

 

 

 

 

Barnehageplasser; framtidig behov ved middels vekst (SSB) 

 



Ringerike 
kommune 

• Realisere en struktur 
- I tråd med tidligere og nye vedtak 
- Tilpasset kommunens økonomi 
- Tilpasset nåværende og framtidige barn- og 

elevgrupper 
• Fokus på kvalitet 

– I klasserom og avdeling 
– Gode system på  enhets- og kommunenivå 
– Bygge kapasitet i alle ledd og nivå 

• Kulturområdet 
– Kulturplan som en overbygning 
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Ringerike 
kommune 

• Oppfølging av tjenestetilbudet som gis i 
barnehagene 

• Rett kompetanse til rett tid i barnehagene 
• Arbeide for helhetlig tankegang og riktige tiltak 
• Holdningsskapende arbeid for å påvirke folk til å 

ta ansvar for eget liv og egen helse  
• Tydelighet i prioriteringer av tjenester og riktige 

verktøy i bruk 
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Ringerike kommune 18.06.2014 1

RNB 2014

og

Kommuneproposisjonen 2015



Ringerike kommune

RNB 2014

18.06.2014 2

• LAVERE SKATTEANSLAG (FOR FØRSTE GANG SIDEN 2005) 
• LAVERE LØNNSKOSTNADER 
• LAVERE BEFOLKNINGSVEKST 
= KONSEKVENS: UENDRET HANDLINGSROM

HOVEDENDRING 2014:
• ØKT TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER MED 100 MILL. KRONER



Ringerike kommune

KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015:

18.06.2014 3

HOVEDPUNKTER:

• VEKST I FRIE INNTEKTER FOR KOMMUNENE 3,75 - 4,25 MILLIARDER
• Demografi
• Økte pensjonskostnader
• Vekst i kostnadskrevende tjenester
• Barnehageplasser

• ØKT SATSING PÅ HELSESTASJONSTJENESTE OG PSYKIATRI OG RUS (200 MILL. 
KRONER INNENFOR HVERT FELT). SKAL DEKKES INNENFOR DE FRIE 
INNTEKTENE.

• AVVIKLE KOMMUNAL MEDFINANSIERING I SAMHANDLINGSREFORMEN

• ENDRING I VEKSTTILSKUDDET (PÅVIRKER IKKE RINGERIKE I DAG)

• ENDRING I DISTRIKTSTILSKUDD (PÅVIRKER IKKE RINGERIKE I DAG)

• BASISRAMME FOR SKJØNNSTILSKUDD REDUSERES MED 100 MILL. KRONER 
(INNTEKTSSVAKE KOMMUNER I SØR- NORGE)



Ringerike kommune

KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015:

18.06.2014 4

HOVEDPUNKTER:

• VARSLER GJENNOMGANG INNEN 2017 AV:
• Kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen
• Skattedelen av inntektene
• Regionalpolitiske tilskudd (småkommunetilskudd m.m.)

• KS TAR OMKAMP PÅ UTTREKK FRA RAMMETILSKUDD PGA KONTANTSTØTTE 
OG BARNEHAGEPLASSER.

• KOMMUNEREFORMEN HAR STORT FOKUS



Ringerike kommune

UTFORDRINGER PÅPEKT AV KS: 
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Ringerike kommune

ØKONOMI 2015 I RINGERIKE

• UTFORDRINGER I EGEN DRIFTSBALANSE BETYR MER ENN SIGNALISERTE 
ENDRINGER I NESTE ÅRS STATSBUDSJETT.

• ØKNING I FRIE INNTEKTER VIL IKKE GI ØKT SPILLEROM TIL ØKNINGER OG 
UTVIDELSER I DAGENS TJENESTETILBUD.

• INGEN STORE ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET SOM PÅVIRKER RINGERIKE I 
2015. ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER FRA FYLKESMANNEN UTGJØR 5,5 MILL. 
KRONER I 2014, HVA BLIR DISSE I 2015?

• MINDRE INNTEKTER TIL KOMMUNENE I FORBINDELSE MED KONTANTSTØTTE 
OG BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER. FOR RINGERIKE BETYR DETTE 4-5 MILL. 
KRONER MINDRE INNTEKTER I 2015 (HELÅRSEFFEKT AV REDUKSJON FRA HØST 2014)

• ØKT SATSING PÅ HELSESTASJONER, SKOLEHELSETJENESTEN, RUS OG PSYKISK 
HELSE BETYR AT RINGERIKE SKAL UTVIDE DISSE TILBUDENE MED 2-2,5 MILL. 
KRONER. (400 MILL AV DE SAMLEDE FRIE INNTEKTENE TIL KOMMUNENE ER TILTENKT DETTE)

• KRAV OM EFFEKTIVISERING I KOMMUNENE INNFELT I KOMMUNE-
PROPOSISJONEN 2015.
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Ringerike kommune

KOMMUNEREFORMEN
WWW.KOMMUNEREFORM.NO

MÅLENE I KOMMUNEREFORMEN:   

• GODE OG LIKEVERDIGE TJENESTER

• HELHETLIG OG SAMORDNET SAMFUNNSUTVIKLING 

• BÆREKRAFTIGE OG ØKONOMISK ROBUSTE KOMMUNER

• STYRKET LOKALDEMOKRATI 

ORGANISERING OG VERKTØY:

• REGIONALE PROSESSER 2014-2016

• FYLKESMANNEN ANSVARLIG FOR IGANGSETTING 

• STANDARDISERTE FAKTAOPPSETT ERSTATTER TRADISJONELLE UTREDNINGER 

• SPØRREUNDERSØKELSER 
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Ringerike kommune

KOMMUNENES OPPGAVER HAR VOKST…
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Ringerike kommune

MILEPÆLER I KOMMUNEREFORMEN
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Ringerike kommune

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER

• ENGANGSKOSTNADER ETTER EN STANDARDISERT MODELL
• REFORMSTØTTE
• INNDELINGSTILSKUDDET BEHOLDES I 15 ÅR OG DERETTER NEDTRAPPING OVER 5 

ÅR. (INNDELINGSTILSKUDDET KOMPENSERER FOR TAPT BASISTILSKUDD OG EVNT. ANDRE SPESIELLE TILSKUDD)

EKS:

SAMMENSLÅING AV SAMMENSLÅING AV
RINGERIKE, HOLE OG JEVNAKER RINGERIKE OG JEVNAKER
CA 43.000 INNBYGGERE CA 36.000 INNBYGGERE

ENGANGSKOSTNADER            35 MILL KR 25 MILL KR
REFORMTILSKUDD 25 MILL KR 25 MILL KR
SAMLET ENGANGSSTØTTE  60 MILL KR 50 MILL KR

INNDELINGSTILSKUDD                  25 MILL KR 12 MILL KR
ANDRE UTSLAG IFLG MODELL KS   -15 MILL KR (TAP NETTO INNTEKTSUTJ.) 2 MILL KR
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STATUS ETTER 1. TERTIAL
‐ HVA HAR VI GJORT TIL NÅ?
‐ NÅR VI BUDSJETTMÅLENE FOR 2014?



Utfordringene inn i 2014

• Innsparinger ‐ omlag 20 millioner
• Krav til resultat på 10,2 millioner
• Lønnsvekst ikke kompensert ‐ omlag 26 millioner
• Totalt en effektivisering på omlag 56,2 millioner i 
forhold til 2013

• Dette nivået skal også holdes inn i 2015
• Nye budsjettkutt i 2015?



Økonomisk status 1. tertial

Millioner
Politisk vedtak om resultat + 10,2

Prognose 1. tertial ‐ 22,8

Renter, avdrag og utbytte + 17,2

Resultat 2014 + 4,6



ROBEK

• 5 år i ROBEK
• Investeringsstopp
• Konsekvenser
• Hva nå?



Økonomiske utfordringer fremover

2015 2016 2017
Økte utgifter

Overskudd – i tillegg til 2014 (10 mil) 20,0 35,0 50,0

Renteutgifter 3,6 9,0 15,0

Avdrag 6,7 17,0 28,0

Pensjonskostnader 10,0 14,0 20,0

Vedlikehold 13,4 20,0 20,0

Flerbrukshall 4,5 4,5 4,5

Rentekomp. og vertskommunetilsk. 2,0 4,0 6,0

Valg 0,4 1,5

Økte inntekter

Skatt og rammetilskudd pga vekst ‐13,0 ‐23,0 ‐38,0

Sum utfordringer 47,6 80,5 107,0



«Ringerike 2020»
Fremtidsbilde og veien dit

Tekniske områder og IKT
-------

Formannskapets strategiseminar 2.-3.juni 2014
------

Knut E. Helland
Kommunalsjef

1

Ringerike 
kommune



Fremtidsbilde – Ringerike 2020

• Tjenestene skal i 2020 kjennetegnes ved: 

• forutsigbare og tydelighet på hva som kan 
forventes

• effektive
• fra drift til vedlikehold
• prioritering tilpasset økonomiske forutsetninger
• lagt til rette for vekst (planberedskap, 

infrastruktur/vann/avløp)



Fremtidsbilde – Ringerike 2020

• Vi skal komme oss dit ved å vurdere: 

• Organisering
• Hvordan vi gjør jobben (effektivisere 

arbeidsprosessene)
• Prioritere oppgaver (Noe vi kan slutte med? 

Redusere? Øke?)
• Plassere kostnaden hos de som kan bidra til 

sparing (eks internhusleie)
• Følge opp tiltak fra Ringerike2020 (se funn og 

oppfølging)



Funn og oppfølging teknisk og IT

• Kommuneplan - Ringerike2020 gir innspill til 
samfunnsdelen

• Arealutnyttelse*, administrative lokaler, internhusleie fra 
2015 (kommunale bygg)

• Interkommunal IKT-samarbeid
• IKS for brann og redning
• Schjongslunden drift
• Oppfølging av vedtak bygningsdrift
• Sammenligning med andre*
• Gjennomgang av tekniske områder
• Mer bruk av private

* = del av oppfølging tverrpolitisk komite 2013



Arealutnyttelse, administrative lokaler

• Lokaler med ekstern husleie synliggjøres på aktuelle 
enheter

• Rådmannen foreslår at det innføres internhusleie 
(kommunalt eide bygg) med virkning fra 1.januar 2015

• Leieavtalen i Storgata går ut i slutten av 2017. Anbefaler å 
legge ut anbud høsten 2014 for nye administrative lokaler 
i sentrum. Vurderer at dette også skal omfatte 
administrasjonen i rådhuset.



Selvkost - inntektsgrunnlaget

• Noen selvkostområder har negative fond og/eller 
må låne av kommunekassen

• Selvkostområdene skal gå i balanse 
• Egen politisk sak om økning av gebyrer juni 

2014:
• Unngå å låne fra kommunekassen selv om dette skal 

tilbakebetales over tid (likviditet)
• Sikre at fondene ikke er negative
• Legge til rette for investeringene innen vann og avløp 



Interkommunalt IKT-samarbeid

• Utreder samarbeid med Jevnaker, Krødsherad, Sigdal og 
Modum kommuner.

• Målsetting at ny organisasjon i drift fra 1.januar 2015.



Brann og redning som IKS

• Samarbeider med Hole kommune i dag
• Har godt samarbeid med nabokommunene om brann og 

redning
• Er kjent med anbefalingen fra den regjeringsoppnevnte 

arbeidsgruppen
• Ser på muligheten for samarbeid med flere brannvesen i 

Buskerud
• Ingen konkrete prosjekter pr i dag – men det er samtaler 

på gang og vi forventer konkrete prosjekter i år. Ringerike 
kommune er proaktive.



Schjongslunden drift

• Ser fordeler ved å se på driften på Schjongslunden i 
sammenheng

• Flerbrukshallen AS har etablert eget selskap 
(Schjongslunden Drift AS) som kan benyttes. 

• Skal vurdere om kommunen må på konkurranse.
• Egen politisk sak er under forberedelse



Schjongslunden drift – mulig skisse



Sammenligning med andre
• Eiendomsdrift vurderes som del av oppfølgingen av 

tverrpolitisk komite fra 2013. Konsulent ferdigstiller rapport 
i slutten av juni. Det har vært foreløpig gjennomgang med 
rådmannen.

• Vedlikehold er basert på politisk prioritering og en 
sammenligning gir ikke svar på om dette er kostnadseffektivt 
eller ikke.

• Eiendomsdrift utfører også vaktmestertjenester og 
renholdstjenester hvor renholdstjenester kan sjekkes ut mot 
privat sektor.

• Foreløpig ingen tydelige funn da det gjenstår 
sammenligninger. Men foreløpig viser at pensjonskostnader 
gjør at kommunalt renhold har høyere kostnad enn privat.



Netto rammer enheter teknisk og IT

24 IT 19 122 373

51 VAR -30 863 952

52 Miljø og areal 10 779 404

53 Brann og redning 22 602 682

54 Eiendomsutvikling 50 267 787

55 Vei, park, idrett 24 943 298

56 Eiendomsdrift 83 892 182

57 Utbygging 2 907 599

SUM; 164,5 mill kr.



Organisasjonskart teknisk pr 1/1-14

Endring etter 1/1-2014; 
- Terje Reginiussen brannsjef
- Gunnar Hallsteinsen byplansjef, rapporterer til kommunalsjef
- Heidi Skagnæs konstituert leder miljø- og arealforvaltning ut 2014 



Kommunalteknikk og eiendom 
Antall årsverk

• Renhold
• Vedlikehold
• Vaktmester



Gjennomgang tekniske områder
Bakgrunn

• Verbale forslag vedtatt budsjett 2014;
• Samarbeide med private tilbydere skal vurderes opp mot ren 

kommunal drift hvor dette kan muliggjøres innenfor drift og 
investeringsprosjekt.

• Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2014 sak om 
hvorvidt teknisk tjeneste i kommunen utfører tjenester/oppgaver 
som kan settes bort til private aktører i større grad enn i dag 
(brøyting/strøing osv).

• Tverrpolitisk komite 2013;
• Areal, nærvær, sammenligning med andre

• Oppfølging utredning Ringerike kommunes 
bygningsareal («Holthe-rapporten»)



Gjennomgang tekniske områder
Erfaringer

• Samlokalisering;
• Fra hiearki til «flat» struktur; dvs fjernet ledernivåer for eiendom, 

vei/park/idrett og vann/avløp/rens og sidestilte de «gamle» 
avdelingene. Tanken var at ved samlokalisering skulle det være 
«kortere vei» og mindre behov for ledelse / administrasjon. Tatt 
ut budsjettmessig fra 2010.

• Erfaring;
• Uklarheter i oppgaver og ansvar både internt på teknisk og med 

andre sektorer
• Mistet styring / kontroll på faglige områder (eks eiendom)



Gjennomgang tekniske områder
Prosjekt

• Vurdere modeller som gir bedre styring og resultater;
• Samle fagområdene igjen – eks. eiendomssjef med ansvar for alt 

innen eiendom?
• Bestiller/utfører? Sikre at vi prioriterer riktig ut fra behov og 

økonomiske rammer.
• Vurdere hva som er best egnet av styringsmodeller (avdeling/KF)

• Fokus på arbeidsprosessene. Det er her arbeidet gjøres. 
Kan de bli bedre / mer effektive?

• Ivaretar også verbalvedtak budsjett 2014
• Politisk behandling september 2014



Bakgrunn 

Som ledd i prosjektet «Ringerike 2020» som har målsetting om å forbedre 
Ringerike kommunes kostnadsbase med 100‐200 mill/år, har rådmannen 
besluttet å gjennomføre analyse av arbeidsprosesser innenfor de Tekniske 
områdene med særlig fokus på driftsdelen. Analysen skal gi grunnlag for 
justering av arbeidsprosesser og endringer av organisasjonsstrukturen. 

Føringer 

Dagens organisering på Tekniske områder anser rådmannen som 
uhensiktsmessig. 

Ny organisering skal være operativ 1.1.2015 

Nye enheter skal ha en størrelse og form som bidrar til økt handlekraft og 
gjennomføringsevne i kommunen og klart definere ansvar. 

Kompetansebygging og evne til endring er sentrale elementer  i 
organisasjonsutviklingen. Ny struktur skal muliggjøre «bestiller/utførermodell»

Utviklingen av organisasjonen skal legge vekt på utstrakt delegering av 
myndighet og ansvar.  Læring og praksisrettet kompetansebygging er sentrale 
begreper. Åpenhet og positiv kultur for utvikling vektlegges 

Mandat



KONKRETISERING MANDAT 

Fase 1 (2014) 

Ny og mer hensiktsmessig organisering av Tekniske områder som skal være 
operativ pr. 1.1.2015. 

A: Gjennomgang og analyse av arbeidsprosesser  (kjerne‐ , side‐ og 
støtteprosesser) 

B: Justere arbeidsprosesser, vurdere alternative organisasjonsformer og 
iverksette valgte løsning. 

C: Organisasjon og kompetanseutvikling  

D: Videreutvikle plan‐ og rapporteringsrutiner  

Fase 2 (2015) 

A: Organisasjon og kompetanseutvikling 

B: Kvalitetssikre tiltak gjennomført i 2014.  

C: Videreutvikle evnen til virksomhetsstyring. 

Generelt 

Grensesnitt og effektiv samhandling i kommunen vektlegges 

Dokumentere metoder for gjenbruk i andre områder i kommunen. 

Mandat
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Fokusområder
Godt nok er godt nok….

Høy

HøyLav
1 2 3 4 5

1

2

3

5

6

4

6

Nivå

Viktighet

•

•

••

For høy 
kvalitet

For lav 
kvalitet



Takk for oppmerksomheten
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