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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 

som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 

sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 

denne rapporten. 

Kommunen har budsjettert 2014 med 1.913 mill. kroner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal 

tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske 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 31.04.2014 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. 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, effekten av 

iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen. 

Det må 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. Sammendrag 
Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 8,4 mill. kroner.  

 

Det ble foretatt en budsjettjustering, etter vedtak i april, som senket kommunens skatteanslag med 

26 mill. kroner. Det iverksettes tiltak innenfor alle driftsområder for å redusere lønnskostnader 

tilsvarende 26 mill. kroner for å kompensere for denne justeringen av skatteinntektene. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat 29 949 121 819 8 422 0 -8 422 -22 808

0 Folkevalgte og revisjon 1 862 2 265 6 510 6 510 0 0 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 7 016 8 338 17 921 16 449 -1 472 -9 % 0

2 Adm støtteenheter og fellesutg 27 726 27 431 69 146 69 146 0 0 % 0

3 Oppvekst og kultur 165 794 171 427 443 176 439 333 -3 843 -1 % -4 500

4 Helse og omsorg 234 937 247 507 662 707 645 399 -17 308 -3 % -19 459

5 Tekniske områder 55 331 53 264 164 529 164 529 0 0 % 150

7 Avsetninger og overføringer 9 025 7 857 64 836 61 836 -3 000 -5 % 26 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -482 721 -422 007 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % -25 000

9 Renter, avdrag mm 10 978 25 737 58 566 75 766 17 200 23 % 0
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Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil 

ca 2 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt i KLP sine beregninger vil redusere tilskuddssatsen 

til de ikke-kommunale barnehagene og dermed en forventning om et lavere avvik ved årets slutt. 

Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne 

institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer på 

område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, 

rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres 

av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå justerer tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger som sikrer budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Politiske saker legges 

frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil Ringerike 

kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I tillegg vil salget 

av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten del av salgssummen skal inntektsføres 

som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik på 17,2 mill. kroner i prognosen på 

rammeområde 9. 

3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 Status 1. tertial 2014 

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

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt 
med nødvendige politiske vedtak og 
avklaringer slik at Ringerike 
kommune er tilrettelagt for 
målsettingen om fremtidig vekst og 
økonomisk handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike 
kommune nedbetaler akkumulert 

 Utviklingsprosjektet 
«Ringerike 2020» er i 
sluttfasen og rapport 
overleveres til politisk 
behandling juni 2014. 

 Årsprognose pr april viser 
at mange tiltak er/ blir 
gjennomført i 2014. For å 
nå målet om å nedbetale 
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underskudd i 2015 tidligere års underskudd i 
2015 må ytterligere tiltak 
beskrives i budsjettet for 
2015. 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha 
lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet 
for tiltakshavere og næringsliv  

 Kommuneplanen er under 
arbeid både fra politisk og 
administrativt hold. Er i 
rute og skal være ferdig 
behandlet i 2015. 

 Kontinuerlig arbeid med å 
forbedre kundedialog og 
skape forutsigbarhet. 

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

 

 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 
30 % innen 2016 i forhold til 2012 

 

 

 Ha samsvar mellom antall 
mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing i 
elevundersøkelsen 

 

 Ha system for tidlig å oppdage barn 
med spesielle behov og risiko for 
skjevutvikling er etablert og skal 
forankres i organisasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha lagt til rette for praksisplasser 

 Ja. Forebyggende helse er 
fokusområde som også er 
tatt inn i 
kommeplanarbeidet og i 
«Ringerike 2020» 

 Videreført tiltak med 
strøsingel. Ikke fått 
tallresultater fra Vestre 
Viken ennå. 

 Siste elevundersøkelse 
viser en bedring i tallene 
ved at færre elever 
opplever regelmessig 
mobbing og at flere 
fanges opp. 

 1) Verktøyet Tidlig innsats 
for barn i risiko er 
igangsatt. TIBIR er et 
program for forebygging 
og behandling av 
atferdsvansker hos barn 
tilpasset det kommunale 
tjenestenivået.  

2)Etablert en tverrfaglig 
samarbeidsmodell mellom 
foresatte, barnehage og 
helsesøster. "4 år Trygg og 
klar". Modellen har fokus 
på brukermedvirkning, 
tidlig intervensjon og 
sømløse tibud. 

 Samarbeidsavtalen med 
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for å få folk tilbake i jobb 

 

 

 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva 
fra Benterud til Hovsenga med 
merking og skilt 

Menova fungerer godt og 
flere medarbeidere har 
vært og er i praksis i 
Ringerike kommune pr. i 
dag. 

 Under planlegging. 
Merking og skilting vil 
være på plass høsten 
2014. 

4. Ringerike kommune 
skal være en 
anerkjent i Norge 
for sitt arbeid på 
omdømme, service 
og kommunikasjon 

 Ha gjennomført 
brukerundersøkelser og etablert 
tiltak for å bedre service og 
omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere 
selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen 
i tråd med målsettingen 

 

 

 

 Være aktiv overfor media, andre 
kommuner og på fagarenaer om 
det positive som skjer i Ringerike 
kommune 

 

 

 

 

 Ha videreført en kultur hvor 
medarbeidere framsnakker 
hverandre både i 
arbeidssammenheng og privat 

 Ingen spesielle tiltak 
iverksatt. 

 

 Arbeid med forberedelser 
til digitalisering av arkiv er 
igangsatt. 

 Kommunikasjonsplanen 
blir revidert høsten 2014 i 
henhold til målsettingen. 
Arbeidet er nylig knyttet 
opp mot 
omdømmeprosjektet. 

 Ringerike kommune er i 
løpende dialog og kontakt 
både med media og er 
tilstede på andre faglige 
arenaer. Det blir 
utarbeidet 
kommunikasjonstiltak for 
alle hendelser som kan 
forventes å få 
oppmerksomhet i media. 

 Rådmannen har laget 
arenaer for dialog, 
informasjon og 
bevisstgjøring for både 
ledere og andre ansatte. 
Legges vekt på de gode 
tjenestene vi har, og 
hvordan vi skal utnytte 
ressursene best mulig i 
årene fremover. 
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4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt i starten på året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015 og er avhengig av 

skatteutviklingen i landet for øvrig. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. Enkelte 

utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra prognosen, og 

påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 2015. 

 

5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

 

Folkevalgte og revisjon (område 0) 

Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett. 

 

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 1 862 2 267 6 510 6 510 0 0 % 0

Driftsresultat 1 862 2 267 6 410 6 465 55 1 % 0

Driftsutgifter 1 973 2 485 6 663 6 718 55 1 % 0

Driftsinntekter -111 -218 -253 -253 0 0 % 0

Finansresultat 0 0 100 45 -55 #### 0

Finansutgifter 0 0 110 55 -55 #### 0

Finansinntekter 0 0 -10 -10 0 0 % 0
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Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 

Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill, kroner. 

 

Overforbruk på 1,5 millioner kroner skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering 

av nye kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for. 

Rådmannen vil søke fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. En eventuell økonomisk støtte derfra vil redusere merforbruket.  

 

Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett. 

 

Området har et samlet krav til reduksjon i 2014 på 4,6 millioner kroner som utgjør 6,2 % av områdets 

budsjettramme. Det er lagt opp til en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 7 016 8 337 17 921 16 449 -1 472 -9 % 0

Driftsresultat 7 171 8 337 17 921 16 449 -1 472 -9 % 0

Driftsutgifter 7 246 8 572 19 530 17 671 -1 859 -11 % 0

Driftsinntekter -75 -235 -1 609 -1 222 387 -32 % 0

Finansresultat -155 0 0 0 0 #### 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 #### 0

Finansinntekter -155 0 0 0 0 #### 0

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 27 726 27 432 69 146 69 146 0 0 % 0

Driftsresultat 27 920 27 439 69 738 69 740 2 0 % 0

Driftsutgifter 29 694 28 369 74 403 74 340 -63 0 % 0

Driftsinntekter -1 774 -930 -4 665 -4 600 65 -1 % 0

Finansresultat -194 -7 -592 -594 -2 0 % 0

Finansutgifter 2 6 8 6 -2 -33 % 0

Finansinntekter -196 -13 -600 -600 0 0 % 0
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bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse. I 2014 er disse tiltakene, som også 

er beskrevet i Handlingsprogrammet, under gjennomføring: 

 Implementere tiltakene i ROS analysen (Risiko og sårbarhetsanalysen) 

 Program for lederopplæring/samlinger i 2014 

 Iverksette ny strategi for økt nærvær 

 Innføre nytt økonomi-/lønns og personalsystem 

 Forberedelser til innføring av elektronisk arkiv 

 Iverksette ny utskriftsteknologi som standardiserer og gir økt sikkerhet og bedre økonomi. 

 

Oppvekst og kultur (område 3) 

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av barnehager, skoler, SFO, bibliotek og 

kulturformål. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,8 mill. kroner. 

 

Oppvekst og kultur er kommunens nest største budsjettområde med et årsbudsjett på 439,3 

millioner kroner.  

Etter fire måneders drift ligger forbruket høyere enn periodisert budsjett. De tiltak sektoren 

iverksetter for å komme i balanse ved årets slutt, er i hovedsak bemanningsreduksjoner fra 1.august, 

da nytt barnehage- og skoleår starter. Det som da iverksettes vil bli gjeldende for hele barnehageåret 

og skoleåret, og sektoren vil gå inn i 2015 med et lavere driftsnivå. Dette gjør også at tjenestetilbudet 

blir noe redusert i forhold til inneværende barnehage- og skoleår. 

Etter at planlagte tiltak er iverksatt, forventes det et driftsresultat ved årets slutt på 443,2 millioner 

kroner. Det er et resultat som er 0,8 % dårligere enn forventet og utgjør et avvik på 3,8 millioner 

kroner i forhold til vedtatt budsjett for sektoren.  

Ansvaret for tjenester til barn og unge er fra 1. april i år flyttet fra Helse- og omsorgssektoren til 

oppvekstsektoren. Dette gjelder alle tjenester kommunen yter overfor barn og unge mellom 0 og 23 

år med unntak av skole og kultur. Med dette ønsker kommunen å legge til rette for å 

kunne yte et bedre helthetlig tilbud ved å bli enda mer effektiv og systematisk. Tilhørende budsjett 

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 165 794 171 430 443 176 439 333 -3 843 -1 % -4 500

Driftsresultat 166 860 171 429 443 380 439 537 -3 843 -1 % -4 500

Driftsutgifter 197 238 205 030 533 612 532 918 -694 0 % -4 334

Driftsinntekter -30 379 -33 601 -90 232 -93 381 -3 149 3 % -166

Finansresultat -1 066 1 -204 -204 0 0 % 0

Finansutgifter 9 1 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 0 -214 -214 0 0 % 0
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på 83 millioner kroner foreslås flyttet og Oppvekst og kultur vil da få et årsbudsjett på 522,3 millioner 

kroner.  

Skole, sfo og forsterkede enheter 

Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer. Noen har redusert bemanningen på 

våren, men i hovedsak vil endringene komme fra august. Disse områdene melder i hovedsak om 

balanse i prognosene sine. En forventer noe større inntekter enn budsjettert. 

Kommunale barnehager og forsterkede tilbud 

Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer Det er minimale innkjøpsbudsjetter og 

varige reduksjoner må tas på lønn. Nedbemanningen er allerede igangsatt på våren, men de største 

endringene vil komme fra høsten. Samtlige barnehager melder balanse med unntak av Heggen 

barnehage. I Heggen barnehage må det påregnes en utvidelse som følge av at kommunen vil ha 

behov for ca. 20 nye barnehageplasser fra august.  Det er ikke budsjettert med denne utvidelsen, og 

melder derfor et overforbruk på 1,2 mill. kroner. Regjeringens satsning på kontantstøtte har heller 

ikke i Ringerike kommune vært utslagsgivende på færre barnehagesøkere. 

Barn med særskilte behov i private og kommunale barnehager, krever større ressurser enn først 

antatt. Det meldes om et merforbruk her på 0,9 millioner kroner. Det arbeides kontinuerlig for å 

redusere merforbruket. 

Ikke- kommunale barnehager 

Store deler av sektorens avvik kan tilskrives høyere utbetaling av driftstilskudd til private barnehager. 

Den tilskuddssatsen som utbetales pr plass, er beregnet på grunnlag av kommunens budsjetterte 

nettoutgifter til egne barnehageplasser.  

I beregningsgrunnlaget for denne satsen er kommunens pensjonskostnader en vektig andel. 

Kommunen oppjusterte budsjettert reguleringspremie til KLP sent i budsjettprosessen, og grunnlaget 

for tilskuddssatsen gikk opp fra 3,5 til 7 millioner – uten at budsjett for tilskudd til private barnehager 

ble justert opp. Dersom årets reguleringspremie blir lavere enn budsjettert, vil kommunen imidlertid 

kunne kreve tilbake effekten av denne i etteroppgjøret for 2014, (sommeren 2015).  

Videre er den prosentvise andelen av satsen som skal utbetales, fastsatt i statsbudsjettet. Rundt 

regjeringsskiftet og nytt statsbudsjettet, ble det vurdert at denne andelen kunne justeres ned i 

forhold til først budsjettert. Det viste seg imidlertid at den prosentvise andelen ble som først antatt, 

uten at budsjett for tilskudd til private barnehager ble justert opp. 

Det var en nasjonal forventning til at kontantstøtte-ordningen skulle redusere etterspørselen etter 

barnehageplasser. Det slo ikke til, og antall plasser kommunen har utbetalt tilskudd til har økt i løpet 

av året. 
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Fremlagte prognose inkluderer årseffekten av ovennevnte faktorer. Det er også korrigert for 

beregning av ny lavere tilskuddssats, som er en følge av reduserte lønnsbudsjetter i våre barnehager. 

PPT 

Andelen barn med spesialundervisning ligger høyt i Ringerike kommune. PPT jobber aktivt med 

gjennomgang og vurderinger av samtlige vedtak og sakkyndighetsrapporter forbundet med tiltak for 

barn med spesielle behov i skole og barnehage. I forhold til budsjett meldes det om et positivt avvik 

på 0,3 millioner kroner, som følge av en vakant stilling som ikke besettes deler av året. 

Kultursektoren 

Kulturskolen iverksetter omfattende tiltak for å tilpasse seg nye budsjettrammer, men det er nyttet 

noe usikkerhet til om budsjettet vil holde. De går inn i en omstillingsprosess som i første rekke dreier 

seg om reduserte årsverk, endrede arbeidsformer og endrede betalingsvilkår for elevene. Dette kan 

og åpne opp for nye muligheter og utvikling. Nye betalingssatser vil være nødvendig og legges frem i 

egen politisk sak.  

Biblioteket jobber med å tilpasse seg nye budsjettbetingelser og har foreløpig litt utfordringer med å 

dekke opp bortfall av refusjons-/salgsinntekter. Endringer i åpningstider / tilgjengelighet vurderes. 

Bibliotektjenesten i Ringerike fengsel drifter i forhold til statlig tilskudd og er i balanse i forhold til 

budsjett.  

Læringssenter for voksne 

Læringssenteret skal inn i nye lokaler og planlegger innkjøp og etablering her. Det er knyttet noe 

usikkerhet til etableringskostnadene, men det antas likevel et positivt avvik på 0,4 millioner kroner i 

forhold til årets budsjett.  

 

Helse og omsorg (område 4) 

Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, barnevern, bestillerkontor, kjøp av helse og omsorgstjenester, Ringerikskjøkken og 

mye annet. Årsprognosen viser et merforbruk på 17,3 mill. kroner. 

 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 234 937 247 501 662 707 645 399 -17 308 -3 % -19 459

Driftsresultat 237 819 247 186 662 357 645 597 -16 760 -3 % -19 459

Driftsutgifter 294 724 306 829 846 922 825 263 -21 659 -3 % -16 515

Driftsinntekter -56 904 -59 643 -184 565 -179 667 4 898 -3 % -2 944

Finansresultat -2 882 315 350 -198 -548 #### 0

Finansutgifter 139 315 450 450 0 0 % 0

Finansinntekter -3 021 0 -100 -648 -548 85 % 0
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Helse og omsorg området melder om mulig merforbruk på 17,3 mill. kroner, som er 2 mill. kroner 

lavere enn forrige måned. Det er hovedsakelig de tre områdene kjøp av plasser, hjemmetjenester og 

barnevern som står for merforbruket. 

Helse og omsorg er det største driftsområdet i Ringerike kommunen, og i 2014 må tjenesteområdet 

spare 29 mill. kroner. Sparetiltakene vil merkes best innenfor hjemmetjenestene og kjøp av plasser.  

Det har vist seg vanskelig å redusere tjenestetilbudet innen disse områdene, da behovet for tjenester 

har vært økende i begynnelsen av året. Det kan se ut som behovet er litt nedadgående, slik at tiltak 

kan gjennomføres, men det forventes likevel merforbruk i tjenesten. 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet, etablert kommunale 

øyeblikkelig hjelp-plasser (KØH) i samarbeid med Vestre Viken. Kommunen har tre lokale plasser på 

Austjord, og tre plasser på sykehuset som Ringerike deler med de andre kommunene i 

legevaktsamarbeidet. Alt driftes med tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Helse og velferd 

Det leveres tjenester til rus og psykiatri, barnevern, krisesenter, transittmottak, helsestasjons-

tjenester, folkehelse og tiltak for barn og unge. Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter 

ligger også organisert her. Så langt i år har det vært noen vakante stillinger som ikke har blitt fylt på 

grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I tillegg er det forsiktig bruk av vikarer ved 

langtids sykefravær. Det arbeides også med inndragning av driftstilskudd til fysioterapeuter. 

Barnevernet melder om økt aktivitet inn i 2014. Det gjelder både nye meldinger og barn i tiltak. 

Kommunens egenandel ved plasseringer har økt betydelig og i tillegg er barnevernet tillagt noen nye 

oppgaver uten tilsvarende vekst i budsjettene. Forebyggende barnevern kan melde om et 

mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes redusert drift i kommunens fritidsklubber. Barnevernet 

samlet melder om et merforbruk på 1,7 mill. kroner. 

Institusjon 

Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser spesielt innenfor psykisk helse/rus.  

Noen plasser må kjøpes fra private institusjoner.  Budsjettet tar noe høyde for kjøp av plasser, men 

ved utgangen av april viser oversikten at vi fremdeles ligger høyere enn budsjett selv om antall 

plasser er tatt ned. Det betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 7,6 mill. kroner.  

Øvrige institusjonstjenester melder samlet en prognose som budsjett. Gjennomgang av turnusplaner, 

nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene som igangsatt. 

Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede) 

Samlet melder tjenesten om et merforbruk på 8 mill. kroner. 

Hjemmetjenesten har i årets første måneder hatt stor aktivitet. Timer utført i tjenesten omregnet til 

årsverk viser at det trengs flere årsverk enn enhetene har til rådighet. Gjennomgang av ATA-tid 
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(direkte bruker tid) er på 60-65 %. Dette viser en effektiv tjeneste. Det må forventes økt press på 

hjemmetjenesten når ferdigbehandlede pasienter skrives raskt ut fra sykehus, og det er få 

institusjonsplasser/ bemannet omsorgsboliger.  

For å få tjenesten i balanse gjøres gjennomgang av vedtak for å se om det kan tildeles mindre timer. 

Det gjeninnføres revurderingsmøter mellom Tjenestetildelingskontoret og Hjemmetjenesten i 

hovedsak med samme hensikt. Turnusplaner gjennomgås, og sykefravær erstattes kun der det er 

faglig uforsvarlig å la være. Det utarbeides en strategi for økning av kompetanse. Økt kompetanse 

kan gi reduksjon i bemanning. 

TTF har store sparekrav, og de er inne i en nedbemanning og omstillingsprosess for å kunne holde 

budsjett. Hov gård har den største omstillingen, og det forventes en klar nedgang i kvalitet. TTF har 

som mål å redusere kostnader på avlastning ved at flere barn/ungdom får avlastning hos private, 

enten i gruppe eller enkeltvis hos familier. Her er tjenesten på god vei. Avlastningstjenesten er for 

øvrig overført oppvekstområde fra 1.april. 

NAV 

Sosialhjelpsutgiftene har de første fire månedene flatet ut, dvs. utgiftene er omtrent på same nivå 

som første tertial 2013. Vi har utarbeidet rutinehefte og prøver flere saker for fylkesmannen. Tiltaket 

Aktiv kommune(arbeidslagene) har blitt utviklet videre fra i fjor.  Melder prognose som budsjett, men 

det betyr at vi må holde stillinger vakante. Dette kan true måloppnåelsen da oppfølging av brukere ut 

fra sosialhjelp til arbeid, eller folketrygdytelser, er utfordrende og krever stor ressursinnsats i form av 

medarbeidere.  

 

Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik 

av betydning i forhold til budsjett. 

 

Ved en teknisk feil ble det lagt inn et sparekrav på VAR-området (0,4 mill kr) for å bedre kommunens 

resultat. VAR-området er imidlertid et selvkostområde og kan ikke bidra mot kommunekassen. 

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 55 331 53 260 164 529 164 529 0 0 % 150

Driftsresultat 55 649 53 254 163 357 163 357 0 0 % 150

Driftsutgifter 96 100 109 347 325 308 325 588 280 0 % 150

Driftsinntekter -40 451 -56 093 -161 951 -162 231 -280 0 % 0

Finansresultat -318 6 1 172 1 172 0 0 % 0

Finansutgifter 3 6 1 172 1 172 0 0 % 0

Finansinntekter -321 0 0 0 0 #### 0
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Avviket dekkes av forventede lavere energikostnader i 2014. Egen sak om økning av gebyrer på 

tekniske områder legges frem for politisk behandling juni 2014.  

Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKT-

samarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til 

kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, vil også alternativ organisering av 

eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) bli vurdert som 

del av prosjektet Ringerike2020. 

Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser et merforbruk på 3 mill. kroner. 

 

Avsetning til årets lønnsvekst på 26 mill. kroner var etter en budsjettjustering i mars plassert på dette 

området. Disse midlene er nå brukt til å kompensere for lavere skatteinngang enn først budsjettert. 

Tjenesteområdene må dermed tilpasse året drift slik at budsjettrammer holdes uten tilførsel av 

lønnskompensasjon etter årets lønnsoppgjør.  

Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og 

årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i 

januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. 

Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, og i denne 

prognosen anslått til ca 3 mill. kroner. Nye beregninger vil komme når lønnsoppgjøret er avgjort og 

nye tall kommer fra KLP. 

 

  

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 9 025 7 856 64 836 61 836 -3 000 -5 % 26 000

Driftsresultat 9 850 7 814 64 836 61 836 -3 000 -5 % 26 000

Driftsutgifter 10 512 7 948 64 890 61 890 -3 000 -5 % 26 000

Driftsinntekter -661 -134 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -825 42 0 0 0 #### 0

Finansutgifter 63 63 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -888 -21 -50 000 -50 000 0 0 % 0
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Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik 

av betydning i forhold til budsjett.  

 

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill. 

kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert. Kommunestyret vedtok i april å senke 

skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra 

Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert 

budsjett. 

Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 17,2 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert. Salg 

av aksjeandeler i dette selskapet til KLP påvirker også likviditeten til kommunen positivt som igjen 

kan gi noe høyere renteinntekter enn budsjettert. Ved et slikt salg av finansielle anleggsmidler skal 

det også inntektsføres en gevinst i driftsregnskapet dersom utregninger viser at det er tilfelle. Denne 

utregningen er ikke helt klar ennå, men det er antatt i prognosen at dette vil gi noen millioner i 

positivt utslag. 

Rentenivået i Norge holder seg fortsatt lavt, og forventningen i markedet er at dette vil vedvare en 

stund fremover. Budsjettet legger opp til et rentenivå som i dag, med mulighet for en liten økning i 

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -482 721 -422 007 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % -25 000

Driftsresultat -482 721 -422 007 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % -25 000

Driftsutgifter 0 0 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -482 721 -422 007 -1 479 176 -1 479 176 0 0 % -25 000

Finansresultat 0 0 0 0 0 #### 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 #### 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 #### 0

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr april) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 10 978 25 738 58 566 75 766 17 200 23 % 0

Driftsresultat 4 271 0 0 0 #### 0

Driftsutgifter 0 271 0 0 0 #### 0

Driftsinntekter 4 0 0 0 0 #### 0

Finansresultat 10 974 25 467 58 566 75 766 17 200 23 % 0

Finansutgifter 13 019 26 113 92 983 92 983 0 0 % 0

Finansinntekter -2 045 -646 -34 417 -17 217 17 200 #### 0
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løpet av året. Dersom lånerentene blir liggende stabilt lavt gjennom året vil dette gi noe lavere 

rentekostnader enn budsjettert. 

6. Likviditetssituasjonen 

Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i april. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret 

likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er kommet inn på kommunens konto.  Årets 

låneopptak til investeringer vil bli gjort i juli når ny innkjøpsavtale er på plass i BTV- samarbeidet. 

Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk videre utover i driftsåret 

spesielt i perioden september til desember.  
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7. Status sykefravær og nærværsstrategi 

NAV: statistikk for 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune. Sykefraværet er 

redusert med 7 % i 2013 sammenlignet med 2012, og hele 14 % i 4. kvartal 2013 sammenlignet med 

4. kvartal 2012.  

Antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær er det laveste sammenlignet med perioden 2009-2013.  

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

basert på NAV’s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt 

legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. Registrering og presentasjon av statistikkene har 3 

måneders forsinkelse.  

 

 
Kommentar: Ringerike kommune har redusert sykefraværet fra 9,6 % til 8,1 % sammenlignet med 

4.kvartal 2012. Ringerike kommune har 1 prosentpoeng høyere sykefravær en kommunal forvaltning 

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

en kommunal forvaltning i 4. kvartal. Foreløpige tall fra kommunens egne systemer viser at trenden 

fortsetter in i 2014. NAV publiserer tall for 1.kvartal 2014 12. juni.  

  

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 

 
Kommentarer: Alle sektorer har reduksjon i sykefraværet i 4. kvartal 2013 sammenlignet med 4. 
kvartal 2012.  

Utvikling av legemeldt 
sykefravær pr 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 
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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 
 

Kommentarer: Økt bruk av graderte sykemeldinger (sykemeldinger under 100 %) gjør det lettere å 

komme tilbake i arbeid etter sykdom viser forskning fra NAV. Ansatte i Ringerike kommune ligger 

under i denne statistikken sammenlignet med landsgjennomsnitt. NAV Ringerike har dette som 

fokusområde i samarbeid med fastlegene.  

Ny nærværsstrategi 

Målsettingen med ny nærværsstrategi er å øke nærværet til å følge minst gjennomsnitt for 

kommunal sektor dvs. 94 % nærvær. Kommunen har i gjennomsnitt et nærvær på 93 % i 2013. 

Ringerike kommune begynner med innføring av ny nærværsstrategi 29. august. Alle MKS- grupper får 

opplæring i strategien i en felles samling.  

Tilnærming 

Prosjektet har arbeidet med å utrede utefra to akser:  

1. Hva øker nærvær? 

2. Hva reduserer sykefravær? 
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I strategiutformingen har følgende blitt vektlagt:  

• Innhenting av nærværsfaktorer fra alle MKS-grupper i kommunen.  

• Evaluering av Langtidsfrisk og fokus på å fortsette med det som fungerer.  

• Evaluering og justering av rutiner for sykefraværsoppfølging 

• Tallanalyse av sykefravær med sammenligninger med andre kommuner.    

• Handlingsprogram 2014-2017 med innsatsområder 

• Evalueringsrapporter av tjenesten utført av eksterne konsulenter  

• Best praktice fra andre bedrifter og kommuner inklusive kommunen selv 

• Inkludering og medvirkning gjennom prosjektgruppas sammensetning 

(sektorrepresentanter, tillitsvalgte) 

Kartlegging 

30 august 2013 ble alle MKS-grupper samlet etter initiativ fra AMU. Det ble spurt om hva som skal til 

for å redusere sykefraværet og hva som fremmer nærvær. Følgende resultater kom frem i 

kartleggingen:  

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. 
 
Topplisten har vært tungt veiende i utformingen av strategien. 

Strategi - Organisasjonsnivå 

For at en strategi skal kunne vise retning skal den vise ønsket retning. Nærværsstrategien viser på en 

helsefremmende retning der man beskriver at Ringerike kommune skal være en helsefremmende 

arbeidsplass. Topplisten fra MKS-samling viser hva man skal oppleve når strategien virker. Opplæring 

i helsefremmede lederskap gis til alle ledere verneombud og tillitsvalgte i hele organisasjon.  
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Strategi - Enhetsnivå 

Arenaer må etableres for å praktisere den helsefremmende strategien. Strategien kobles til 

kontinuerlig forbedring og utvikling av kvalitet og tjeneste. Det er dette som skaper arbeidsglede og 

engasjerer. Forskning peker på at det som engasjerer og gir mening til arbeidet er de mest 

helsefremmende faktorene. Strategien håndterer innføring av en av metodene fra LEAN som 

opprinnelig heter Kaizen-tavler. Strategien kaller dette LEAN-tavle.  

Med LEAN-tavlene følger lederopplæring og opplæring på enhetsnivå til alle medarbeidere. En pilot 

er satt i gang og fire andre piloter er på tur. LEAN-tavlene kan brukes på alle nivåer i organisasjon. 

Forutsetninger for å lykkes på enhetsnivå er en fungerende arbeidsgiverstrategi med kommunens 

felles verdier og tydelige mål som rettesnor i dette arbeidet. 

Strategi - Individnivå 

Kommunens nærværsstrategi er bearbeidet i arbeidsgrupper sammen med de tillitsvalgte og 

representanter fra linja, inkluderende arbeidsliv og bedriftshelsetjenesten. (prosjektgruppa i prosjekt 

nærværsstrategi) Arbeidsgruppa har fokusert på Ringerike kommunes oppfølging av sykemeldte. 

Rutinen er under evaluering og iverksettes etter at den er gjennomgått i AMU.  

Rutinen er grundig evaluert med alle parter involvert med innspill fra representanter fra fastlegene i 

Ringerike kommune. Ny IA-avtale trer i kraft etter sommeren 2014 og rutinen er tilpasset de nye 

retningslinjene fra NAV.  

Implementering 

Nærværsstrategien er godkjent i styringsgruppa for nærværsprosjektet. Enhetsledere og tillitsvalgte 

har fått informasjon fortløpende gjennom AMU, MKS-samlinger, presentasjon av 

medarbeiderundersøkelsen 2013 og på ledersamlinger våren 2014.       

Kick- off for nærværsstrategien skjer i forbindelse med AMU’s samling av alle MKS-grupper 29. 

august 2014. Det vil bli gitt opplæring i og utenfor ledersamlingene utover høsten 2014.  

Det utarbeides informasjonsmateriell til bruk på enhetsnivå og nærværsstrategien blir en del av 

introduksjonsplan for nyansatte. Ansvaret for å følge opp strategien ligger i linja. I tillegg følger AMU 

og MKS- gruppene opp strategien. På individnivå følges strategien i utviklingssamtalen og ved 

oppfølging av sykefravær.         

Måleindikatorer 

Store utfordringer er knyttet til å måle utviklingen av en helsefremmende arbeidsplass.  

Helse er ikke lik fravær av sykdom, og helse og sykdom oppleves ulikt. Mer en 50 % av sykefraværet 

skyldes andre faktorer en arbeidsplassen. Derfor er indikatoren sykefravær en svak indikator for en 

helsefremmende arbeidsplass. Vi har systemer for å måle sykefravær og derfor er det enkelt å følge 
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den utviklingen. Det viktige i nærværsstrategien er å se helheten i målingene. Indikatorer som 

kvalitet, effektivitet, arbeidsmiljø og sykefravær må sees sammen som en indikator på en 

helsefremmende arbeidsplass. 

Følgende måleindikatorer følges kvartalsvis:  

 Årlige samlinger for MKS-gruppene (kartlegging av status i gruppe) 

 Antall forbedringsforslag (bruk av LEAN-tavla). 

 Medarbeiderundersøkelsen  

 Gjennomførte utviklingssamtaler (som oppleves som meningsfulle) 

 NAV: Sykefraværsstatistikk og bruk av gradert sykemelding.  

 Andel tidsbestemte tilrettelegginger  

 Bruk av egenmeldinger 

 Bruk av gradert sykemelding 
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8. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk sank fra 2012 til 2013 fra 1858 til 1854. 

Antall ansatte sank i samme periode fra 2526 til 2254. Dette er tall hentet fra kommunens lønns- og 

personalsystem, ERV, som ble byttet ut ved inngangen til 2014. 

Status så langt i 2014 ser slik ut: 

 01.01.2014 12.05.2014 

Antall årsverk 1854 1806 

Antall ansatte 2254 2314 

 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 48 årsverk ved utlønning i mai. Samtidig har antall ansatte økt 

med 60 personer som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av året. En 

annen årsak til forskjellen på antall ansatte kan også være usikkerhet knyttet til rapporter som er 

hentet fra to forskjellige lønns- og personalsystemer, ERV for tallet pr 1. januar og Visma for tallet pr 

12. mai.  
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9. Status investeringer 
Det er for 2014 planlagt gjennomført investeringer for totalt 184 mill. kroner. Status etter 1. tertial 

viser at 24,5 mill. kroner er regnskapsført så langt.  

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT

REGULERT 

BUDSJ 2014

REGNSKAP 1. 

TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 3 198 118         1 599 856,40     1 598 262,05     

0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 769 149            271 059,58       498 089,11       

0080 EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 500 000         -                   1 500 000,00     

0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 50 376              -                   50 375,62         

0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND -                   7 000,00           -7 000,00          

0115 EIENDOM - UFORUTSETTE HENDELSER - INNEKLIMA -                   -                   -                   

0131 ENØK                        2 173 718         -                   2 173 717,89     

0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 382 935            -                   382 934,82       

0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     636 848            406 107,99       230 740,46       

0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -1 884 247        78 532,00         -1 962 779,25    

0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR 5 044 800         -                   5 044 800,00     

0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      746 219            799 995,60       -53 776,60        

0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  407 333            -                   407 332,86       

0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1 000 000         16 815,60         983 184,40       

0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 5 294 234         1 465 622,80     3 828 611,02     

0187 RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER 159 230            206 547,20       -47 317,19        

0188 RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ 1 448 231         -                   1 448 231,00     

0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244            -                   572 244,00       

0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 15 021 718       116 455,22       14 905 263,04   

0198 FELLESRÅDET - MUSLIMSK GRAVFELT 116 470            302 606,88       -186 136,88      

0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 12 522 031       2 314 433,95     10 207 596,73   

0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN 2 335 263         751 585,20       1 583 678,18     

0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN -                   -                   -                   

0215 FLERBRUKSHALL 481 118            -                   481 118,10       

0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 582 375            -                   582 375,33       

0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 67 865              -                   67 865,11         

0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 478 701            175 186,25       303 514,83       

0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 1 991 874         18 613,13         1 973 261,24     

0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA -738 908           111 862,13       -850 769,96      

0222 UTSKIFTING HEISER 1 383 053         -                   1 383 053,41     

0224 NYTT SD-SYSTEM VANN 3 027 271         -89 655,75        3 116 927,11     

0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE 1 344 184         162 860,31       1 181 323,41     

0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING -                   140 525,00       -140 525,00      

0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER 185 000            -                   185 000,00       

0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE 28 500 000       -                   28 500 000,00   

0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP 4 300 332         -148 902,72      4 449 235,07     

0231 BALLBINGE NES -                   53 750,00         -53 750,00        

0232 BALLBINGE VANG -68 666             -                   -68 666,46        

0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER 203 667            -                   203 666,80       

0235 RANDSONETILTAK AVLØP 130 000            -                   130 000,00       

0238 EIENDOM - ENERGIMERKING 500 000            -                   500 000,00       

0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING 1 000 000         -                   1 000 000,00     

0240 UTBYGGING - REHABILITERING SOKNA SKOLE 1 000 000         9 000,00           991 000,00       

0242 UTBYGGING - NY SENTRUMSBARNEHAGE -                   -                   -                   

0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN 1 367 847         1 976 251,85     -608 404,60      

0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING 1 193 115         321 936,39       871 178,25       
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Prosjekt 0790, Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem, viser et spesielt høyt kostnadsnivå i forhold 

til budsjettplan. Det viser seg at budsjettert beløp har vært altfor lavt i forhold til realitetene når 

kontrakt var skrevet og innføringskostnader i organisasjonen nå er kartlagt. Beregninger viser at 

overforbruket ved investeringens slutt vil være i størrelsesorden 4,2 mill. kroner. Utredninger på 

forhånd har vært mangelfulle siden dette ikke skyldes leverandøren.  

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT

REGULERT 

BUDSJ 2014

REGNSKAP 1. 

TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0246 BALLBINGE ULLERÅL SKOLE -                   -                   -                   

0321 HOVEDPLAN VANN 17 514 083       -                   17 514 083,43   

0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 2 095 157         -                   2 095 156,60     

0345 SANERING NYMOEN - HEN 1 458 228         -                   1 458 228,00     

0346 FORDRØYNINGSBASSENG SLAM 2 000 000         -                   2 000 000,00     

0347 UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG 2 000 000         288 407,10       1 711 592,90     

0351 RENSEANLEGG NES I ÅDAL 2 699 282         183 693,60       2 515 588,40     

0352 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING 59 794              48 443,00         11 351,00         

0353 PROSJEKTERING VA 300 000            -                   300 000,00       

0354 OVERBYGG RØRLAGER 500 000            -                   500 000,00       

0355 UTBYGGING AV BRUTORGET KOMMUNAL ANDEL VA 2 000 000         -                   2 000 000,00     

0356 BILER VA - FORNYING 1 000 000         -                   1 000 000,00     

0364 HOVEDPLAN AVLØP 22 388 897       -                   22 388 896,50   

0375 VANNVERK NES I ÅDAL 4 444 881         715 726,14       3 729 155,09     

0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER 3 738 597         597 108,20       3 141 488,67     

0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING 758 457            -540 800,00      1 299 257,30     

0404 GATELYS - OPPGRADERING 344 275            -                   344 274,87       

0405 KRAGSTADMARKA 1 969 663         -35 192,39        2 004 855,64     

0407 NYTT KRYSS OSLOVEIEN-EIKLIVEIEN -                   99 437,55         -99 437,55        

0425 TEKNISK - PARK OG IDRETT 2 500 000         2 226 021,00     273 979,00       

0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 249 805            6 050,00           243 754,75       

0456 NEDBETALING GJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK 3 000 000         2 963 172,00     36 828,00         

0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814              8 930,60           65 883,40         

0482 RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER 277 620            -                   277 619,79       

0501 MASKINPARK 1 218 150         1 093 750,00     124 400,16       

0507 BRR - STIGEBIL NY -323 252           105 934,00       -429 185,89      

0522 BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL 620 000            550 000,00       70 000,00         

0526 BRR - OPPSTARTPAKKE TUNGREDNINGSUTSTYR 120 000            -                   120 000,00       

0527 BRR - NY KOMPRESSOR TIL FYLLING AV RØYKDYKKERFLASKER120 000            -                   120 000,00       

0700 DATAUTSTYR 6 452 732         499 881,55       5 952 850,41     

0707 DATAUTSTYR OPPVEKSTTJ. -                   -                   -                   

0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 164 513            -                   164 512,50       

0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR -80 822             318 638,67       -399 460,82      

0731 TEKNISK OG EIENDOM - IT-INVESTERINGER -                   -                   -                   

0732 TEKNISK - PROGRAMVARE (DIGITALISERING) -                   -                   -                   

0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN -                   -                   -                   

0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE 3 421 659         121 570,50       3 300 088,87     

0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING 590 804            255 082,50       335 721,51       

0790 NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM 1 637 799         3 885 228,35     -2 247 429,38    

0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 446 765            49 950,00         396 815,44       

0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING -                   -                   -                   

SUM 184 185 400      24 509 077       159 676 322      


