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Sammendrag 

Utgangspunktet for prosjekt «Ringerike 2020» er kommunens økonomiske situasjon og behovet for å 

skape et reelt økonomisk handlingsrom. På grunn av tidligere års underskudd er Ringerike kommune 

registrert i ROBEK og dermed avhengig av godkjenning fra Fylkesmannen når det gjelder låneopptak 

og budsjettplaner. Denne rapporten konkluderer med at det er økning av inntekter, reduksjon av 

kostnader eller en kombinasjon av disse som må gjennomføres for å endre det økonomiske bilde. 

Målet er å skape en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som kan møte fremtidige investerings-

behov og tjenesteleveranser. 

Ringerike kommune har et for høyt kostnadsnivå i forhold til inntekter. Kostnader oppstår ved 

tjenesteleveranse og det kan dermed hevdes at det leveres for mye tjenester til kommunens 

innbyggere. Tjenestenivået må reduseres gjennom endret tildelingspraksis, investeringer i mer 

effektive lokaler som kan gi stordriftsfordeler og lavere byggkostnader. Det viktigste vil være et 

langsiktig helsefremmende arbeid som setter Ringerikes befolkning i stand til å opprettholde et 

verdig liv på egenhånd uten store vedtak om kommunale tjenester.  

De største tjenesteområdene inneholder tjenester til barn og unge (barnehager og skole) og pleie-, 

omsorg- og velferdstjenester til alle aldersgrupper. Denne rapporten peker på at tjenester må flyttes 

inn i nye større bygg, spesielt skole, administrasjon og boliger med heldøgns bemanning, for å kunne 

ta ut stordriftsfordeler. En slik investering vil redusere antall kommunalt ansatte, men i mange 

tilfeller opprettholde en god kvalitet på tjenesten. I tillegg vil byggkostnader som renhold, energi og 

vedlikeholdsbehov kunne reduseres.  

Befolkningsutviklingen i Ringerike vil sette ytterligere press på kommuneøkonomien, spesielt fra år 

2023 hvor det vil være en kraftig vekst i aldersgruppen over 67 år og spesielt de over 80 år. Dersom 

det ikke fokuseres på helsefremmende arbeid, som vil sette befolkningen i stand til å bo lenger 

hjemme og klare seg uten kommunale tjenester, vil det bli en stor økning i tjenestebehovet og for 

høye kostnader dersom dagens arbeidsmetoder og tildelingskriterier opprettholdes. 

I sammenligning med andre kommuner er det ikke store forskjeller på Ringerike og resten av Norge 

som gjør at noen enkle grep kan benyttes. Det betyr at kommunen selv må ta standpunkt til om 

dagens tjenesteleveranse skal beholdes, og dermed øke inntekter gjennom eiendomsskatt, 

egenandeler og gebyrer, eller om tjenestenivået senkes ved bortfall av tjenester, effektivisering, 

leveres med en lavere kvalitet eller redusert omfang. Alle tjenester må til enhver tid gjennomgå sine 

arbeidsprosesser, videreutvikle og effektivisere driften for å levere best mulig innenfor de ressurser 

som er tilgjengelige. 

«Folk skaper steder». Innbyggernes evner til å skape aktivitet og gjøre Ringerike til en attraktiv 

kommune vil være avgjørende for veksten i kommunen fremover. En attraktiv kommune vil oppleve 

befolkningsvekst, større aktivitet som igjen skaper arbeidsplasser og inntekter som gjør at 

kommunen kan bidra med gode tjenester. Det er derfor viktig at det legges til rette for de som 

ønsker å utvikle kommunen i positiv retning og tør å satse på nye aktiviteter som kan sørge for økt 

besøk og tilflytting. For å få til dette kreves gode og tillitsfulle nettverk og arenaer for at disse kan 

utvikle seg.  
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Innledning 

Kommunene i Norge er satt til å forvalte store deler av de midlene som hentes inn av Staten gjennom 

skatter og avgifter fra befolkningen og næringslivet. I bunnen ligger krav om at det ikke skal brukes 

mer penger enn tilgjengelig, og kostnadsføringer skal heller ikke utsettes og overlates til neste 

generasjon. Siden 2008 har Ringerike kommune vært registrert i «Register om betinget godkjenning 

og kontroll» (ROBEK) etter negative regnskapsresultater i både 2007, 2008 og 2009. Dette innebærer 

at det kreves godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (forvaltes av 

Fylkesmannen) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.  

Kommunen startet i 2009 et omfattende arbeid for å tilpasse utgiftene til inntektene. Det ble et 

negativt regnskapsresultat også dette året, men kraftig forbedret fra 2008. Perioden 2010-2012 har 

vist balanse mellom utgifter og inntekter, men stadig nye krav og forventninger til kommunale 

tjenester, økende pensjonskostnader og flere brukere gjør at det er et løpende behov for 

effektivisering og vurdering av inntekter og kostnader i kommuneregnskapet for å opprettholde 

balansen. Regnskapsresultat 2013 viste igjen negativt resultat, og bekrefter dermed utfordringen 

kommunen står overfor. Etter de negative resultatene i 2007-2009 ble alle fond og reserver tømt og 

kommunen er derfor nødt til å bygge opp noen økonomiske buffere for å møte fremtidig vekst og 

nødvendige investeringer.  Dette er utgangspunktet for «Ringerike 2020» og det som nå er samlet i 

denne rapporten. 
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Ringerike 2020 i plansystemet 

Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret i juni 

2013. Planstrategien skal vedtas minst en gang i hver valgperiode, seinest et år etter nytt 

kommunestyre er konstituert. Hovedhensikten med planstrategien er vurdering av planbehov. Av 

gjeldende planstrategi framgår det at hele gjeldende kommuneplan skal revideres, både samfunns- 

og arealdel. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, næringsutvikling og effektiv 

arealdisponering. Illustrasjonen nedenfor viser planprosessen og sammenhengen mellom de ulike 

styringsdokumentene:  

 

Illustrasjon som viser planprosessen. Kilde: T-1492, veileder utgitt av Miljøverndepartementet.  

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen er godt i gang. Forslag til ny samfunnsdel vil bli lagt fram 

etter sommeren 2014. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon (pbl. § 11-2). Samfunnsdelen er et 

verktøy for strategisk styring, og hovedhensikten er bedre og mer helthetlig planlegging for en 

bærekraftig samfunnsutvikling.  

Intensjonene i kommuneplanen vil ha betydning for kommunens drift og tjenester, både på 

kostnads- og inntektssiden. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens 

økonomiske handlingsrom. Denne sammenhengen bør framgå i handlingsdelen. Dette er 

kommunens økonomiske styringsdokument, som angir hvordan planene skal følges opp.  

Arealdelen skal følge opp føringene i samfunnsdelen, og kan sies å være et kartmessig bilde av 

prioriteringer/satsinger fra samfunnsdelen.  

Arbeidet med Ringerike 2020 er dermed en viktig del av kommuneplanprosessen. I samfunnsdelen 

skal det blant annet avklares hvilke vekstambisjoner Ringerike skal legge til rette for. Vekstnivå må 

drøftes nærmere ut fra hvilke konsekvenser veksten vil ha for kommunen. 
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Ringerike 2020 vil også være en forberedelse til arbeidet med budsjett 2015 og Handlingsprogram 

2015 – 2018. Rapportens anbefalinger og kommunestyrets vedtak skal innarbeides i plansystemet i 

henhold til modellen vist under: 

 
Modellen er hentet fra Asker kommunes handlingsprogram og illustrerer sammenheng mellom 

planprosesser.  

 

Bakgrunn for «Ringerike 2020» 

Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i Handlingsprogram 2014 – 2017, som ble vedtatt av 

kommunestyret 12.12.2013, på side 2 «Profil»: 

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

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

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

gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette avviket slik at 

Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader enn 

gjennomsnittskommunen.  

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

hovedsatsningsområder: 

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

næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv, frivillige lag- og 

organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens studenter er framtidens 

ambassadører for Ringerike. 

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

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

konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for 

kommunens investeringer og investeringsbehov.  
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Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal 

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

økonomisk handlingsrom. 

Formålet med prosjektet er å oppfylle hovedmål og delmål 1 i Handlingsprogramperioden 2014-

2017: 

Mål innen 2017 Delmål 2014 

1. En økonomi i balanse og 

økonomisk handlefrihet. Ut av 

ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige 

politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike 

kommune er tilrettelagt for målsettingen om 

fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune 

nedbetaler akkumulert underskudd i 2015 

 

Utviklingsprosjektet skal «bygge» en ny kommune med de tjenester vi skal levere til en lavere 

kostnad enn dagens driftskostnader.  

Planperioden 2014-2017 viser at de økonomiske utfordringene vil vokse også de nærmeste årene på 

grunn av følgende: 

 

Tallene i tabellen har utgangspunkt i kommunens budsjett 2014, og i 2017 ser vi at driftsutgiftene 

med avsetninger mest sannsynlig vil ligge 107 millioner kroner høyere enn i 2014. Som tabellen viser 

vil vi få utfordringer tilsvarende ca 48 mill kroner allerede i 2015 stigende til 107 mill kroner i 2017 

2015 2016 2017 KOMMENTARER:

SUM UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 47 600 000 80 500 000 107 000 000
Må finnes inndekking for ved reduserte tjenester eller økte 

inntekter

Utgifter:

Avsetning til fond/ "overskudd" 20 000 000 35 000 000 50 000 000
Avsetninger til disp fond foreslått av FS 3/12 (økninger fra 2014 

nivå som er foreslått til 10,2 mill)

Økte renteutgifter - uten rentable 3 600 000 9 000 000 15 000 000
foutsetter rentenivå som i budsjett 2014 og investeringstakt som 

planlagt (2,6% flytende) 

Økte avdragsutgifter - uten rentable 6 700 000 17 000 000 28 000 000

Økte pensjonskostnader amortisering.. 10 000 000 14 000 000 20 000 000

Har tatt utgangspunkt i 5 års amotisering fra 2014 brukt KLP's 

prognose for premieavvik 2014 og satt premieavvik i 2015 og 

2016 til 20 og 30 mill.

Vedlikehold 13 400 000 20 000 000 20 000 000
Basert på akutte behov identif isert i 2013 (23,4 mill). Ligger ca 10 

mill i budsjett 2014. Bør opp mot 30-40 mill for å unngå etterslep.

Driftskostnader flerbrukshall 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Skissert i økt behov fra 2015 men ikke tatt med i rammene i HP

Fallende rentekomp og 

vertskommunetilskudd
2 000 000 4 000 000 6 000 000

Hovedsakelig vertskommunetilskudd og rentekomp 

omsorgsboliger som ser ut til å falle ca 2 mill i året samlet.

Valg 2015, 2017 osv 400 000 1 500 000 Basert på kostnader fra 2013

Inntekter/ reduksjon kostnader:

Økte skatter og rammetilskudd pga bef vekst -13 000 000 -23 000 000 -38 000 000

Eventuell befolkningsvekst må da løses uten å utvide kostnader i 

tjenestetilbudet for å få full effekt av inntektsøkningen (brukt 

befolkningsutvikling med utgangspunkt i tabellen på side 13 i HP).
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dersom dagens tjenestetilbud opprettholdes, og vedtatt investeringsplan for hele perioden følges. En 

økt befolkningsvekst i kommunen må da håndteres innenfor dagens driftsrammer uten å øke 

kommunens kostnader. Målet i perioden er å oppnå et driftsresultat tilsvarende 3 % av totale 

driftsinntekter, som for Ringerike kommune betyr driftsresultat på ca 60 mill. kroner. Et positivt 

driftsresultat vil gi et grunnlag for økt egenkapital til investeringer og gjøre kommunen bedre rustet 

for uforutsette hendelser gjennom året. Det er viktig å presisere at tabellen ikke er uttømmende og 

inneholder kun de momenter vi kan se akkurat nå. Uforutsette ting vil oppstå underveis som vil 

kunne påvirke i både positiv og negativ retning. Kommuneproposisjonen 2015 varsler blant annet en 

inntektsvekst som ikke vil dekke dagens drift fullt ut og dermed utfordre kommunene til ytterligere 

effektivisering. 

Dette viser at tiltak må gjøres enten ved å øke kommunens inntekter, redusere antall tjenester eller 

effektivisere dagens drift ved å redusere antall ansatte og/eller andre driftskostnader. Det er også en 

mulighet å bremse utviklingen av de kostnadene som er vist i tabellen ved f.eks. å redusere planlagt 

investeringstakt (for å begrense økning i rente- og avdragsutgifter). 
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Organisering, metode og arbeidsprosess 

Organisering 

Formannskapet er politisk styringsgruppe, og prosjektet er eid og ledet av rådmannen. Rådmannens 

ledergruppe er administrativ ledergruppe, med representanter fra tillitsvalgte. Prosjektets 

arbeidsgruppe har bestått av:  

Rolle Person Kompetanse 

Prosjektleder Knut Helland Rådmann/Kommunalsjef. 

Prosjekt, OU, forankring, rapportering, 

eiendom. 

Økonom, rapportkoordinator 

og rapportforfatter 

Roger Mathisen Analyse, innovasjon 

Eiendomssjef Dag Jonny Martinsen Prosjekt, eiendomsutvikling 

Prosessgjennomgang Magnus Nilholm OU, HMS, Lean, innovasjon, analyse 

Prosjekt- /prosessleder støtte 

og rapportforfatter 

Elisabeth Djønne Prosjekt og prosess, OU, analyse, 

koordinering øvrige prosjekter 

Samfunns-planlegging og 

rapportforfatter 

Guro Skinnes Arealplanlegging, kommuneplanrevisjon 

Tillitsvalgte Ole Einar Gulbrandsen Planfaglig og byggeteknisk 

Kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren Kommunikasjon, omdømme. 

Prosjektleder i 

Saman om ein betre kommune 

Astrid Ehrlinger Omdømme 

I prosjektperioden har arbeidsgruppa har hatt ukentlige møter og rapportert jevnlig til styrings-

gruppen som rapporterer videre til formannskapet.  

Informasjon og involvering internt i kommunen 

Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for prosjektet, og det er blant annet gjennomført 

flere ledersamlinger og informasjonsmøter for tillitsvalgte, verneombud og ansatte i kommunen.  

Formannskapets strategiseminar 

Formannskapet har fått muntlige orienteringer underveis i prosjektperioden. I tillegg ble det 

gjennomført et todagers strategiseminar for formannskapet 13.-14. januar. Telemarksforskning bisto 

i gjennomføringen av seminaret, både med foredragsholdere og prosessleder. Bidrag fra 

Telemarksforskning har vært en sentral del i prosessen, og bidratt til kompetanseheving for alle som 

deltok – både formannskapet, tillitsvalgte, rådmannens ledergruppe og arbeidsgruppa.  

Besøk i Ringsaker kommune 

Det er gjennomført besøk hos Ringsaker kommune. Besøket besto av møte med rådmann, 

økonomisjef og strategisjef, og ble avsluttet med en befaring i Brumunddal sentrum.  Ringsaker kan 
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på mange områder sammenlignes med Ringerike, blant annet når det gjelder geografi og 

befolkningssammensetning.  

Møte med lokale foreninger 

I mars inviterte rådmannen til et møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunnene i 

Ringerike: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble ikke 

invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre problemstillinger enn øvrige 

lokalsamfunn. I møtet informerte kommunen om prosessene som går med Ringerike 2020 og 

revisjon av kommuneplan. Videre fikk de lokale foreningene anledning til å si litt om sitt sted og de 

utfordringene og mulighetene de ser. Konklusjonen i møtet var at det er nyttig å møtes og høre 

utfordringene for de ulike lokalsamfunnene. Selv om det er en kommune det er snakk om vil 

lokalsamfunnene har ulike utfordringer og roller, blant annet pga. beliggenhet. Disse bør utfylle 

hverandre, og bygge opp under felles målsettinger for Ringerike kommune. Deltakerne mente det var 

nyttig med tett dialog med administrasjonen i kommunen, men at kanskje noen politikere burde 

vært til stede. Rådmannen ønsker å følge opp med et nytt møte ved en senere anledning, for 

eksempel når kommuneplanarbeidet har kommet lenger.  

 

Fremtidige behov 

Kommunale tjenester skal dekke de behovene innbyggerne har i løpet av livet på en best mulig måte 

med utgangspunkt i de rettigheter som er nedfelt i lover, forventninger i befolkningen og innenfor de 

økonomiske rammer som finnes. Alderssammensetning blant kommunens innbyggere sier noe om 

hvilke tjenester som skal leveres og hvordan ressurser må fordeles og prioriteres. Det har vært en 

forsiktig økning i folketallet i Ringerike hvert år siden år 2000 og frem til i dag. Legger vi til grunn et 

middels nivå på økning i folketallet i Norge frem til 2040 vil utviklingen for Ringerike se slik ut når vi 

måler mot folketallet i 2014: 

 

Kilde; bygget på SSB’s befolkningsfremskrivning forutsatt en middels vekst, MMMM. Tabellen viser 

økning i %. 

I denne beregningen er det ikke tatt hensyn til eventuelle effekter ved ny vei og jernbane inn til Oslo. 

Vi ser at folketallet totalt vil øke med 18 % fra 2014 frem til 2040. Det vil si at folketallet vil ha passert 

35.000 i Ringerike. De største økningene finnes her: 

 Aldersgruppen 6-15 år, skolepliktig alder, vil stige forsiktig og gradvis fra år til år opp mot en 

topp i 2035 på 22 % flere skoleelever enn i 2014 før den vil synke noe igjen frem til 2040 ned 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

Aldersgrupper:

0-5 år 2 % 2 % 2 % 3 % 4 % 6 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 8 % 5 % 5 %

6-15 år 0 % 3 % 5 % 7 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 15 % 16 % 20 % 22 % 19 %

16-44 år 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 5 % 5 % 5 %

45-66 år 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 8 %

67-79 år 5 % 11 % 16 % 20 % 24 % 28 % 32 % 35 % 39 % 41 % 44 % 46 % 54 % 62 %

80 år + -2 % -4 % -3 % -4 % -1 % -2 % 0 % 0 % 4 % 8 % 13 % 49 % 75 % 97 %

Sum 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % 8 % 9 % 10 % 14 % 16 % 18 %
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til 19 % flere enn i 2014. Allerede i 2020 vil det være behov for 10 % flere skoleplasser enn i 

dag. 

 Aldersgruppen 67-79 år vil vokse forholdsvis mye hvert år i et relativt jevnt tempo og i 2040 

være 62 % høyere enn i 2014. I denne gruppen vil det være en større andel enn i yngre 

aldersgrupper som har behov for pleie- og omsorgstjenester. 

 Aldersgruppen 80 år og over vil vokse med 97 % og dermed nesten doble seg fra 2014 og 

frem til 2040. Det vil være en liten nedgang i forhold til 2014 frem til 2022 og deretter øke 

eksplosivt frem til 2040. Kommunens kapasitet på heldøgns omsorgsboliger og 

institusjonsplasser måles ofte mot befolkningen i denne aldersgruppen.  

Mange av kommunens tjenester har behov for bygningsarealer, og slår denne befolknings-

framskrivningen til vil Ringerike ha behov for økt bygningsmasse spesielt innenfor skole og pleie og 

omsorg. En satsing på helsefremmende arbeid vil kunne begrense økningen av kommunale pleie- og 

omsorgstjenester. Målet må være at flere kan bo hjemme i egen bolig lenger og kunne håndtere 

hverdagen selv med familien rundt seg. Ringerike kommune utfordres kraftig på antall 

institusjonsplasser og/ eller boliger med heldøgns bemanning når aldersgruppen 80 + vil få en økning 

fra 2023 og fremover.   

En generell økning i innbyggertallet krever flere boliger og tilrettelegging. Kommuneplanen skal 

skissere hvilke områder som skal håndtere en slik vekst og kommunen må investere i infrastruktur for 

veier, vann og avløp. Mye av disse kostnadene vil dekkes av innbyggerne gjennom kommunale 

avgifter, og en rask vekst i befolkningen vil kunne medføre at disse avgiftene vil øke noe. 

Vedlikeholdsbehovet for kommunens eiendommer er beregnet til å være i størrelsesorden 20- 40 

millioner kroner pr år. Ringerike kommune har, som mange andre kommuner, gjennom mange år 

nedprioritert dette og har et vedlikeholdsetterslep på 300- 400 millioner kroner. Dette må på et eller 

annet tidspunkt gjøres noe med enten ved økt satsing på vedlikehold eller ved å erstatte eldre bygg 

med nye.  
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Utfordringer og fordeler ved tjenestelevering i Ringerike kommune 

Ringerike kommune har en folkemengde som i norsk målestokk er stor nok til å kunne levere 

effektive og kvalitetsmessig gode tjenester til befolkningen. Det leveres et stort spekter av tjenester, 

og det er mange nok brukere til at det kan bygges gode fagmiljøer på de fleste felt. Ringerike har en 

rekke mindre kommuner som naboer, og dette gjør kommunen til en naturlig samarbeidspartner når 

mindre kommuner har for lavt befolkningsgrunnlag til å bygge egne fagmiljøer. 

Ringerike er definert som en «lavinntektskommune» siden summen av skatt på formue og inntekt og 

rammetilskudd med inntektsutjevning ligger rundt 95 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at 

utgiftene også skal ligge noe under gjennomsnittet i landet for øvrig. Det er imidlertid 284 kommuner 

som er i samme inntektssituasjon og kun 54 som ligger høyere enn landsgjennomsnittet (hentet fra 

KOSTRA- statistikken 2012). Ut fra disse tallene kan vi påstå at Ringerike kommune har stort sett 

samme forutsetninger på inntektssiden som de fleste andre kommuner i Norge. 

Befolkningsveksten i kommunen har de siste 10 årene vært mellom 0,5 og 1 %. Dette er noe lavere 

enn landsgjennomsnittet. En forsiktig vekst gir god forutsigbarhet i forhold til tjenestelevering og 

fokuset kan dreies mer mot effektivisering av driften enn utvidelser og utbygging. 

Formannskapet har vedtatt syv områder som skal prioriteres som områder for utvikling og vekst (sak 

om livskraftige lokalsamfunn, 14.05.13). Tabellen under viser disse områdene sammen med 

innbyggertall pr 01.01.2013: 

 

Kommunen er langstrakt med store geografiske områder. Vi ser imidlertid at befolkningen er godt 

samlet med en relativt kort gjennomsnittlig reiseavstand inn til Hønefoss sentrum. Det er kun Nes i 

Ådal helt nord i kommunen som har en viss avstand til øvrige lokalsamfunn. Dette er illustrert på 

kartet under, med avstander og beregnet reisetid med bil:  

 

Område

Innbyggere 

01.01.2013

Nes i Ådal 452

Hallingby 1 732

Sokna 1 363

Tyristrand/Ask 2 307

Heradsbygda 2 651

Hønefoss sentrum 10 954

Haugsbygd 2 640

Andre områder 7 301

SUM RINGERIKE 29 400
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Vi ser at Hønefoss med sitt befolkningsgrunnlag blir et naturlig sentrum og at alle lokalsamfunnene, 

med unntak av Nes i Ådal, har en reisetid på mindre enn 25 minutter inn til Hønefoss. Alle unntatt 

Sokna og Nes i Ådal er innenfor en reisetid på 16 minutter.  

I saken om Livskraftige lokalsamfunn vedtok formannskapet at det bør bygges opp et gjensidig godt 

samspill mellom byen Hønefoss og de ulike tettstedene og lokalsamfunnene. Det er fastslått i 

gjeldende planstrategi at vi må se nærmere på hvordan lokalsamfunnene og Hønefoss er gjensidig 

avhengig av hverandre: Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, grender og bygder er en 

forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i samfunnsutvikling og bidra til ønsket utvikling: 

Ringerike – et bedre sted å være! Under temaet effektiv arealdisponering i planstrategien er dette 

nevnt som en utfordring: Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med 

livskraftige lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og lokalsamfunnene må avklares.  

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeida et notat om befolkningsutvikling og 

bosettingsmønster i Ringerike. Dette var en del av bakgrunnen for saken om livskraftige 

lokalsamfunn. Notatet inneholder statistisk materiale om befolkningsutvikling og bosettingsmønster 

med kommentarer. Oppsummert er NIBRs kommentarer/anbefalinger slik:  

 Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følge av geografiske prioriteringer har i 

en del tilfeller ført til at ressursene "smøres tynt utover", i stedet for at det satses på noen 

utvalgte steder. NIBR stiller spørsmål ved om det finnes et balansepunkt hvor samarbeid og 

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

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

ikke realistisk å gjøre ethvert lokalsamfunn like attraktivt, og en må velge å satse noen 

steder.  

 Ringerikes situasjon og muligheter: Viktigheten av å styrke Ringeriksregionens posisjon i 

hovedstadsområdet framheves i mange sammenhenger. Ringerike vil være et klart definert 

sted, både som kommune og region. En innsatsfordeling basert på by + utvalgte tettsteder 

som småsamfunn vil kunne være en god strategi. Byen som regionsenter må være prioritert. 

En satsing på utvalgte tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer å utvikle områder 

som allerede fungerer som lokalsamfunn. Ringerike ligger på landssnittet med en videre-

flyttingsprosent på rundt 60. Det må være et mål å få en større andel til å bosette seg 

permanent. Dette er en målgruppe som allerede bor her og som lett kan nås. Det vil si at 

Ringerike har et stort vekstpotensial i å få flere av de som allerede bor her til å bli på 

Ringerike. Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og bosettingsmønster handler både 

om bo- og stedskvaliteter.  

Det leveres et bredt spekter av tjenester over hele kommunen. Mye er lovpålagte oppgaver fra 
sentrale myndigheter hvor kommunene selv skal vurdere behov og grenser for tildeling av 
kommunale tjenester etter skjønnsmessige vurderinger. Ofte krever dette individuelle vurderinger av 
hver enkelt bruker som mottar disse tjenestene. Denne fordelingsmåten kan gjøre at det oppstår en 
opplevd forskjellsbehandling mellom brukere i samme kommune, og ulike kommuners praksis kan 
være forskjellig avhengig av prioriteringer og økonomiske vilkår som ligger til grunn. Ringerike har 
opprettet en egen bestillerenhet innenfor pleie-, omsorgs- og helsetjenester spesielt for å begrense 
opplevd urettferdighet når det gjelder tildeling av tjenester til kommunens befolkning. Tabellen 
under viser omfanget av tjenester som leveres (tall er hentet fra høsten 2013) og i hvilke av de syv 
lokalsamfunnene disse er plassert: 
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Tjenestetilbud Volum/omfang Bygg  

  Eier Leier  

HØNEFOSS 10.954 innbyggere    

Rådhus – Administrasjon, fellestjenester og 
politisk ledelse 

 X   

Læringssenter for voksne 235 elever X X  

Hov u. skole m/forsterket tilbud 237 elever X   

Veien skole m/ SFO og avd for døve 214 elever X   

Eikli skole m/SFO 192 elever X   

Hønefoss skole m/SFO 225 elever X   

Ullerål skole m/SFO 262 elever X   

Kulturskolen 280 elever  X  

Eikli barnehage 84 barn X   

Hvervenmoen barnehage 65 barn X   

Hønefoss barnehage 120 barn X   

Ullerål barnehage 32 barn X   

Veien barnehage 49 barn X   

Blåbærskogen barnehage (privat) 66 barn Privat  

Tolpinrud barnehage (privat) 98 barn Privat  

Dalsbråten barnehage (privat) 50 barn Privat  

Vesleveien familiebarnehage (privat) 10 barn Privat  

Almemoen FUS barnehage (privat) 77 barn Privat  

Espira Hovsmarka (privat) 83 barn Privat  

Hov barnehage (privat) 77 barn Privat  

Familiecafè  - midlertidig stengt pga mangel på 
lokale 

20-40 barn 
m/foresatte 

   

Krisesenter – IKS 101.160 innbyggere Ca 100 dagbrukere 
og ca 100 beboere 
pr år 

X   

Villa’n Ca 20 besøkende 
pr dag 

X   

Regnbuen huset 70-80 brukere X   

Riddergården Ca 10.000 
besøkende pr år 

X   

Bibliotek - hovedbibliotek Ca 100.000 
besøkende pr år 

X   

NAV kontor   X  

Krematoriet  X   

Storgaten 11-13   X  

    - Servicetorg     

    - Administrasjon helse og omsorg     

    - Barnevern 366 klienter    

    - Hønefoss helsestasjon 235 fødsler i året    

    - Bestillerkontor 14 årsverk. Alle 
innbyggere i 
Ringerike. 

   

    - Ungdomskontakter Kontakt med ca 
200 barn/unge 

   

    - Adm miljø og areal     

    - Areal og byplanlegging     
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    - Byggesak     

    - Oppmåling og kartverk     

    - Jord- og skogbruksavdeling     

Arnemannsveien ungdomsklubb – stengt pga 
mangel på lokale 

    

Aurora butikk 11 brukere (ca)  X  

Hønefoss omsorgssenter 55 plasser X   

Hvelven omsorgssenter 20 plasser X   

Hvelven dagavdeling 21 plasser  X  

Hvelven bofellesskap  12 plasser  X  

Hvelven barnebolig (87) 1 plass X   

Hvelven 89 bofellesskap 6 plasser  X  

Slettåkerveien bofellesskap 9 plasser  X  

Hov alle bofellesskap 6 plasser  X  

Lund- Trulserudveien bofellesskap 7 plasser  X  

Sagaveien bofellesskap 7 plasser  X  

Fossetorget bofellesskap 26 plasser  X  

Krokenveien 17 og 19 bofellesskap 
m/ambulerende nattj og servicesenter 

103 leiligheter (+8 
som betjenes av 
Ullerål bof) 

 X  

Ullerål bofellesskap 17 beboere 
(spredt) 

 X  

Hov gård bofellesskap m/servicesenter 30 leiligheter  X  

Sagatun bofellesskap 9 plasser  X  

Sentrum hjemmetjenester 211 brukere    

Hov hjemmetjenester 136 brukere X   

Legevakt – IKS  Server 60.000 
innbyggere 

 X  

Brannstasjon - hovedavdeling  X   

Asbjørnsensgt – adm vei, park og idrett  X   

Ringerikshallen 600 brukere pr uke X   

Tolpinrud idrettsanlegg  X   

AKA Arena Fyring og lys Privat  

Veien/Høyby – div lekeplasser og skøyteis     

Hengsle/Mossejordet – 
Fotballbane/lekeplasser/skøytebane 

    

Skøytebaner på nesten alle barneskoler     

Vesterntangen – fotballbane/ lekeplass     

Hovsmarka - lysløype     

Søndre park Wc og strøm    

Nordre park strøm    

     

ASK/ TYRISTRAND 2.307 innbyggere    

Tyribo omsorgssenter 31 plasser X   

Tyribo dagavdeling 10 plasser X   

Tyristrand barnehage 68 barn X   

Fegri familie barnehage (privat) 11 barn Privat  

Solstad familie barnehage (privat) 9 barn Privat  

Tyristrand skole m/SFO 317 elever X   

Stranden skole m/SFO 56 elever X   
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Fengselsbibliotek  Ca 12.000 utlån i 
året 

Fengselets 
lokaler 

 

Fengselshelsetjeneste Ca 4 årsverk  

Tyristrand helsestasjon – 2 dager pr uke 34 fødsler i året  X  

Tyribo hjemmetjenester 60 brukere X   

Tyristrand kloakkrenseanlegg 2 pumpestasjoner X   

Tyristrand idrettshall 500 brukere pr uke X   

Fotballbane Tyristrand Vann og strøm    

Skøytebane     

Lysløype og skibakke     

     

HALLINGBY 1.732 innbyggere    

Hallingby barnehage 81 barn X   

Hundremeterskogen barnehage (privat) 6 barn Privat  

Lykkeliten familiebarnehage (privat) 5 barn Privat  

Hallingby skole m/SFO 293 elever X   

Hallingby helsestasjon – 2 dager annenhver uke 27 fødsler i året X   

Hallingby fritidsklubb – 2 kvelder i uken 100-150 
besøkende pr 
kveld 

X   

Lysløype     

Multemyra stadion strøm    

Div lekeplasser     

Fotballbane/ ballplasser/ skøytebane     

Hallingby hjemmetjenester m/bofellesskap 88 brukere    

Hallingby vannverk  X   

Hallingby kloakkrenseanlegg 2 pumpestasjoner X   

     

HAUGSBYGD 2.640 innbyggere    

Haugsbygd u. skole m/forsterket tilbud 224 elever X   

Vang skole m/SFO 289 elever X   

Haug barnehage 51 barn X   

Smeden barnehage (privat) 53 barn Privat  

Auren gård barnehage (privat) 40 barn Privat  

Skogstjernen familiebarnehage as (privat) 8 barn Privat  

Kunstgressbane, grusbane, fotballbane     

Lekeplasser     

Skøytebane     

Haug helsestasjon – åpen 3 av 14 dager 40 fødsler i året  X  

Haug hjemmetjenester (base i Heradsbygda) 118 brukere X   

Færdenveien bofellesskap  8 plasser  X  

Færdenveien dagsenter PU 12 plasser  X  

     

HERADSBYGDA 2.651 innbyggere    

Heradsbygda dagavdeling 40 plasser X   

Heradsbygda hjemmetjenester 164 brukere X   

Heradsbygda barnehage 50 barn X   

Helgerud skole m/SFO 236 elever X   

Veienmarka u. skole 252 elever X   

Heradsbygda fritidsklubb - Midlertidig stengt pga  X   
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lavt besøkstall. 

Skøytebane, Helgerud skole     

Lysløype     

Kunstgressbane og div grusbaner, fotball     

Div lekeplasser     

     

NES 452 innbyggere    

Nes skole m/SFO 43 elever X   

Nes samfunnshus  X   

Nes barnehage 9 barn X   

Bibliotekfilial Ca 2.000 utlån pr 
år 

X   

Nes omsorgssenter 17 plasser  X  

Nes hjemmetjenester 38 brukere  X  

Nes dagavdeling 8 plasser  X  

Nes legesenter   X  

Bi-brannstasjon  X   

Nes vannverk og infiltrasjon kloakk Vestsiden Nes X   

Skøytebane     

Fotballbane     

     

SOKNA 1.363 innbyggere    

Kirkemoen barnehage (privat) 31 barn Privat  

Sokna natur og gårdsbarnehage (privat) 34 barn Privat  

Sokna skole m/SFO 165 elever X   

Bibliotekfilial – på Sokna skole Ca 12.000 utlån pr 
år 

X   

Sokna omsorgssenter 20 plasser  X  

Sokna hjemmetjenester 67 brukere  X  

Sokna dagavdeling 15 plasser  X  

Bi-brannstasjon  X   

Sokna vannverk 500 husstander X   

Sokna kloakkrenseanlegg 6 pumpestasjoner X   

Permobakken - lekeplass     

Pukerudhagen - lekeplass     

Lysløype     

Blystadkollen – alpinbakke/hopp     

Idrettsanlegg/fotball/skøytebane  - Sokna skole      

     

ANDRE OMRÅDER 7.301 innbyggere    

Ringmoen skole Til salgs X   

Heggen barnehage 23 barn X   

Almgrenda steiner barnehage (Privat) 34 barn Privat  

Åsatua naturbarnehage (privat) 23 barn Privat  

Viul familiebarnehage (privat) 4 barn Privat  

Espira Trygstad barnehage (privat) 58 barn Privat  

Kirkeskolen m/SFO 90 elever X   

Vegård skole m/SFO 55 elever X   

Åsbygda skole m/Honerud  X   

Grusbane/ ballplass - Nakkerud     
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Flomlys idrettsplass Nakkerud     

Lysløype og fotballbane i Åsbygda     

Lysløype og hoppanlegg Ringmoen     

Ringkollen skistadion/ lekepark/ lysløype/ 
hoppanlegg 

    

Lekeplass og skøytebane, Vågård     

Lysløype, Åsa     

Lysløype, Veme     

Røssholmstranda Vann, wc, strøm    

Transittmottak Hvalsmoen   X  

Ringerikskjøkken  X   

Austjord:   X  

    - Hospiceavdeling 5 plasser    

    - Korttidsavdeling 20 (+ 3 øhj) plasser    

    - Avlastningsavdeling for barn og unge (E og 
F/G) 

14 plasser    

    - Rehabiliteringsavdeling 6 + 5 plasser    

Hjelpemiddellageret   X  

Arbeidssenter - Hensmoen 30 brukere (ca)    

Treklyngen (Follum):   X  

    - adm eiendomsdrift og eiendomsutv     

    - adm VAR (vann, avløp og rens)     

Monserud renseanlegg m/vann og avløpsvakt 32 pumpestasjoner X   

Nakkerud kloakkrenseanlegg  X   

Ringmoen vannverk og kloakkrenseanlegg 1 pumpestasjon X   

Heggen vannverk 15 husstander X   

Borglund vannverk 10 husstander X   

Veme vannverk 20 husstander X   

Åsa – naturbaserte kloakkrenseanlegg 14 stk X   

 

Kommentarer til tabellen: 

 Tabellen viser hvilke tjenestesteder som i dag finnes, hvilket omfang tjenesten har i form av 

brukere eller annet og om bygget er eid av kommunen eller leies. Fargekoden i siste kolonne 

viser til oversiktskartet som ligger som vedlegg til denne rapporten som visuelt viser hvilke 

typer tjenester som er plassert hvor i kommunen.  

 Det finnes over 600 kommunale utleieboliger som ikke er inkludert i denne oversikten. 

 Det er tilknyttet skolehelsetjenester til alle skolene, totalt ca 4 årsverk helsesøster og lege. 

 Brøyting, strøing og feiing er en kommunal tjeneste som utføres over hele kommunen og 

ikke spesifisert spesielt i tabellen. 

 Det finnes 4 badeplasser, 9 parkområder og 21 lekeplasser som kommunen vedlikeholder. De 

fleste av disse er satt opp i tabellen. 

 Ringerike har 11 gravplasser og 12 kirker som ikke er vist i tabellen. Ringerike kirkelige 

fellesråd er forvaltningsorgan, mens kommunen har ansvar for at det er tilstrekkelig areal til 
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gravplasser. Kommunen utreder utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser etter 

budsjettforslag fra fellesrådet.  

Utfordringen med å spre tjenestene på mange små steder kan være ulik opplevelse av kvaliteten på 

de kommunale tjenestene fra brukere i Ringerike kommune, ha stort nok befolkningsgrunnlag til å 

bygge robuste fagmiljøer for videreutvikling av tjenesten og å oppnå en effektiv økonomisk drift. 

Fordelen er nærhet til brukere og god kjennskap til lokalsamfunnet.  

 

Befolkningssammensetningen i en kommune har stor innvirkning på de prioriteringer som gjøres i 

hver enkelt kommune. Tabellen under viser hvordan folkemengden er fordelt på aldersgrupper samt 

noen andre nøkkeltall hentet fra KOSTRA som sier noe om befolkningen og hvordan denne er 

sammensatt: 

 

Tabellen inneholder nøkkeltall hentet fra KOSTRA  

Sammenligner vi Ringerike med KOSTRA-gruppe 13 (gjennomsnitt av ca 40 utvalgte 

store/mellomstore kommuner), Buskerud og landsgjennomsnittet ser vi at kommunen har en 

forholdsvis lav andel av befolkningen som er under 18 år og en høyere andel som er fra 67 år og 

oppover. Vi ser også en høy andel uførepensjonister under 67 år og en høy andel arbeidsledige 

sammenlignet med gjennomsnittstallene. Det er også en lavere andel av befolkningen som bor i 

Ringerike

Kostra- 

gruppe 13 Buskerud  Landet

Befolkningsdata pr. 31.12.2013

Folkemengden i alt 29 624

Andel 0 åringer 0,9 1,1 1 1,2

Andel 1-5 år 5,3 6,3 6 6,2

Andel 6-15 år 10,8 12,5 12,1 12,1

Andel 16-18 år 3,6 4 3,8 3,9

Andel 19-24 år 7,9 7,8 7,2 8

Andel 25-66 år 55,5 54,6 55,4 55

Andel 67-79 år 10,6 9,5 10 9,4

Andel 80 år og over 5,3 4,2 4,4 4,3

Levekårsdata

Andel skilte og separerte 16-66 år 13,3 11,9 12,6 11

Andel uførepensjonister 16-66 år 10,1 8,5 8 8,6

Bosettingsstruktur (KOSTRA 2012)

Andel av befolkningen som bor i 

tettsteder 68,7 87,8 79 78,4

Gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret i minutter 9,2 6,4 6,5 7,4

Arbeidsmarked (KOSTRA 2012)

Andel arbeidsledige 16-24 år 2,4 2 1,7 1,8

Andel arbeidsledige 25-66 år 2,2 2 1,8 1,9

Andel av befolkningen 20 - 66 år 

som pendler ut av 

bostedskommunen 23,9 31,1 33,4 28,9
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tettsteder. Dette gir føringer for hvordan ressursbruken vil være annerledes i Ringerike enn i mange 

andre kommuner spesielt fordeling i forhold til aldersgrupper. 

Dersom vi plukker ut de 8 kommunene i Norge som ligner mest på Ringerike i innbyggertall og 

inntektsgrunnlag ser vi følgende: 

 

Tabellen inneholder nøkkeltall hentet fra KOSTRA  

Forskjellen mellom disse 9 kommunene er ikke veldig stor, men Ringerike skiller seg fortsatt ut med 

at andelen innbyggere under 18 år er noe lavere enn de andre. Når det gjelder befolkning over 67 år 

er det med unntak av Askøy store likheter mellom disse kommunene med rundt 16 % av 

befolkningen over 67 år. Vi ser også her at Ringerike har en relativt lav andel av befolkningen som 

bor i tettsteder. 

Det er rundt 2600 ansatte i Ringerike kommune som gjennom ca 2000 årsverk leverer tjenester til 

befolkningen. Hvert år skifter mellom 300 og 400 av de ansatte arbeidssted i kommunen, går til ny 

arbeidsgiver eller går ut i pensjon. Denne bevegelsen er forholdsvis stor sammenlignet med mange 

andre kommuner. Dette gir muligheter for de ansatte til å internt bytte arbeidsoppgaver, få økt 

ansvar eller bidra på nye områder med kunnskapen de har opparbeidet seg. På den måten kan det 

skapes synergieffekter på tvers av tjenesteområder for å forbedre tjenester. Gjennomsnittsalderen 

blant de ansatte i kommunen er relativt høy sammenlignet med andre og det er veldig få ansatte 

under 30 år. Det kan etter hvert skape et kompetansegap dersom for mange forlater organisasjonen i 

løpet av en tidsperiode på grunn av pensjonering.  

Ringerike Halden Moss Hamar Ringsaker Gjøvik Horten Askøy Rana

Befolkningsdata pr. 31.12.2013

Folkemengden i alt 29 624 30 132 31 308 29 520 33 463 29 668 26 751 27 346 25 943

Andel 0 åringer 0,9 1 1 0,9 0,9 1 1 1,3 1

Andel 1-5 år 5,3 5,7 5,7 5,1 5,8 5,4 5,7 8,3 5,7

Andel 6-15 år 10,8 11,8 11,5 11,1 12 11,4 12 14,7 12

Andel 16-18 år 3,6 4 3,9 3,7 4,1 3,8 4 4,1 4,5

Andel 19-24 år 7,9 8,1 7,1 7,8 7,3 8,3 8 6,6 8

Andel 25-66 år 55,5 53,7 55 53,9 54,1 54,1 53,8 54,4 53,3

Andel 67-79 år 10,6 10,6 11,3 11,3 11 10,9 10,9 7,6 10,5

Andel 80 år og over 5,3 5,2 4,5 6,2 4,8 5 4,7 2,9 4,9

Levekårsdata

Andel skilte og separerte 16-66 år 13,3 12,8 15,1 13,2 11,6 11,9 14,4 9,7 10,6

Andel uførepensjonister 16-66 år 10,1 12,6 13,1 9,8 10,5 11,1 11,6 8,1 12,5

Bosettingsstruktur (KOSTRA 2012)

Andel av befolkningen som bor i 

tettsteder 68,7 84,3 97,5 86,2 49,1 73,7 94,3 71,3 82,3

Gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret i minutter 9,2 4,3 3,1 4,7 10,3 7,4 3,9 8,5 7,2

Arbeidsmarked (KOSTRA 2012)

Andel arbeidsledige 16-24 år 2,4 2,1 3 2,2 2,7 2,4 3,7 1,8 1,8

Andel arbeidsledige 25-66 år 2,2 2,2 3,1 1,8 1,7 1,7 2,6 1,3 1

Andel av befolkningen 20 - 66 år 

som pendler ut av 

bostedskommunen 23,9 18,3 36,8 27,7 31,3 23,6 29,5 47,7 5,7
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Hva gjør andre kommuner? 

Det finnes 428 kommuner i Norge ved inngangen til 2014 og alle skal gjøre sine prioriteringer og valg 

for å levere best mulig tjenester til sine innbyggere innenfor de økonomiske rammene som finnes. 

Alle kommunene rapporterer sine regnskapstall inn til SSB som administrerer resultatene som 

kommer ut i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). Ved å bruke regnskapstall herfra kan vi si noe 

om hvordan kommunen prioriterer og om det er forskjeller mellom kommunene. Det kan være 

forskjeller i regnskapsføringen, og bruk av «koder» som brukes i dette systemet, fra kommune til 

kommune men tallene gir oss en god pekepinn på hvor de store forskjellene ligger. Tallene for 

regnskap 2013 er ikke endelig oppdatert før 15. juni 2014. I denne rapporten bruker vi derfor 2012 

som siste regnskapsår. 

Det er 8 kommuner, i tillegg til Ringerike, som har mellom 25.000 og 35.000 innbyggere og sentrale 

inntektsoverføringer på rundt 95 % av landsgjennomsnitt: 

Kommunenummer/ Kommune: Antall innbyggere pr 1.1.2013: 

0101 Halden 29.880 

0104 Moss 30.988 

0403 Hamar 29.353 

0412 Ringsaker 33.406 

0502 Gjøvik 29.407 

0701 Horten 26.595 

1247 Askøy 26.831 

1833 Rana 25.752 

  
Det er kun Ringerike og Halden som er registrert i ROBEK. Gjennomsnittlig antall innbyggere i de 9 

kommunene er 29.068. Dette gjør det interessant å sammenligne Ringerike sine regnskapstall med 

gjennomsnittlig kostnader og inntekter i denne gruppen. 

Alle kommunene, med unntak av Horten og Askøy, har i likhet med Ringerike innført eiendomsskatt 

for å øke kommunens inntekter. Ringerike og Ringsaker ligger på omtrent samme skattesats og har 

laveste skattesats av de kommunene som her er nevnt. Ringerike kommune fikk i 2012 inn 54,8 

millioner kroner i eiendomsskatt, mens gjennomsnitt for kommunene som har innført dette var 79 

millioner kroner. 

Utvalgte tallstørrelser: 

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra regnskapet til Ringerike kommune sammenlignet med 

gjennomsnittet for de 9 kommunene for årene 2010, 2011 og 2012. På den måten kan vi også se om 

det er oppstått en trend i utviklingen over de siste 3 årene. 

Hovedtrekkene i oversikten er at Ringerike ligger lavt når det gjelder driftsinntekter og driftsutgifter, 

og driftsresultatene skiller seg ikke ut som spesielt dårlige eller gode sammenlignet med 

gjennomsnittet. Vi ser også at Ringerike velger å bruke mer penger på administrasjon, helsetjenester 

og tekniske tjenester, og mindre på undervisning/barnehage og kultur/ religiøse formål. 
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Driftsinntekter: 

Gjennomgående ser vi at Ringerike kommune ikke klarer å oppnå like store driftsinntekter som disse 

8 kommunene, med unntak av Horten og Askøy, som ligger marginalt lavere enn Ringerike. Vi ligger 

godt etter på alle typer inntekter som ikke kommer fra Staten. Dvs brukerbetalinger, eiendomsskatt, 

refusjoner og andre overføringer fra stat/kommune/private/fylkeskommune. En del av dette skyldes 

at andre kommuner har høyere inntekter i forbindelse med selvkostområder for vann og avløp og 

også inntekter fra kommunal kinodrift og kommunal renovasjonsdrift som Ringerike ikke har. 

Driftsutgifter: 

Som et resultat av lave driftsinntekter må Ringerike drifte med lavere utgifter for å oppnå 

regnskapsmessig balanse. Sammenlignet med gjennomsnittet av disse kommunene ser vi at 

Ringerike ligger lavere på «sum driftsutgifter» og «netto driftsutgifter alle funksjoner pr innbygger». 

Prioriteringene er imidlertid litt forskjellig innenfor dette utvalget av kommuner når vi sammenligner 

ressursbruken innenfor hvert enkelt driftsområde. 

Ringerike ligger noe høyere på ledelse, administrasjon og fellestjenester. Trenden er imidlertid 

fallende gjennom 3 års perioden etter at kommunen har foretatt rydding i funksjonsbruken og 

redusert budsjettene. Vi vet også at det er feilført ca 9 mill kr på funksjon 121 (forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen) som blir rettet opp i 2013. Allikevel viser detaljene at sammenlignet med 

disse kommunene ligger vi fremdeles høyt på funksjon 120, men også her er forskjellen fallende i 3 

års perioden. Gjennomsnitt for kommunene i 2012 på funksjon 120 var 76,7 mill kr mens Ringerike 

brukte 88,9 mill kr. 

Helse- og omsorgstjenester er et annet prioritert felt hos Ringerike. Vi ser også her at forskjellen er 

synkende i 3 års perioden. Høy ressursbruk sammenlignet med disse kommunene ligger nå innenfor: 

antall innbyggere 1.1.2013 29 400 29 068 Ringerike

Avtalte årsverk i kommunen som konsern 1 932 1 951 1 931 2 060 2 096 2 128 vs

Gjennomsnitt i gruppen

ALLE TALL I 1000 kr 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Nøkkeltall fra driftsregnskapet:

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 606 169 1 695 885 1 803 007 1 663 595 1 773 155 1 905 589 -3,5 % -4,4 % -5,4 %

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 610 301 1 675 149 1 730 347 1 638 353 1 747 786 1 845 646 -1,7 % -4,2 % -6,2 %

Brutto driftsresultat korr for premieavvik og amortisering -4 446 20 464 332 5 906 8 174 11 040

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -43 310 -43 557 -42 002 -45 010 -49 762 -54 393 -3,8 % -12,5 % -22,8 %

Netto driftsresultat korr for premieavvik og amortisering 765 23 047 8 501 18 914 18 706 21 018

REGNSKAPSMESSIG MER- (-)/MINDREFORBRUK (+) 178 7 781 45 617 12 328 2 117 21 110

Detaljer fra driftsregnskapet:

Økonomisk sosialhjelp (f281) 31 128 36 521 40 689 33 367 33 813 35 243 -6,7 % 8,0 % 15,5 %

Netto driftsres pr funksjon:

Sum ledelse, administrasjon og fellestjenester 107 670 109 647 107 745 92 087 99 065 102 845 16,9 % 10,7 % 4,8 %

Sum undervisning, skolefritidstilbud og barnehage 289 076 427 868 475 925 324 806 481 206 515 930 -11,0 % -11,1 % -7,8 %

Sum Helse, sosial, barnevern, pleie- og omsorgstjenester 623 566 640 055 709 264 554 515 600 831 672 779 12,5 % 6,5 % 5,4 %

Sum tekniske tjenester 27 252 35 609 39 366 36 056 34 639 36 082 -24,4 % 2,8 % 9,1 %

Sum kulturtilbud, religiøse formål 36 528 37 948 38 709 50 794 54 496 54 998 -28,1 % -30,4 % -29,6 %

Netto driftsutgifter alle funksjoner pr innbygger 36,9 42,6 46,6 36,4 43,7 47,6 1,4 % -2,6 % -2,0 %

Fra balansen:

Ubrukte lånemidler 110 292 59 590 77 665 131 584 161 247 167 196 -16,2 % -63,0 % -53,5 %

Gjennomsnitt Avvik i %Ringerike
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- funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger)  

- funksjon 234 (aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre personer med funksjonsnedsettelse) 

- funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende) 

- funksjon 252 (barneverntiltak utenfor familien)  

- funksjon 243 (tilbud til personer med rusproblemer)  

- funksjon 281 (økonomisk sosialhjelp) 

Ringerike bruker mindre ressurser enn gjennomsnittet for disse kommunene på funksjon 233 (Annet 

forebyggende helsearbeid).  

Sosialhjelp viser en negativ trend i 3 års periode. Fra å ligge under gjennomsnittet i 2010 med 6,7% 

har utviklingen i Ringerike de siste årene sørget for at vi nå ligger 15,5 % over snittet i denne 

gruppen. Vi ser en forholdsvis stor økning i utbetalingene fra år til år i Ringerike, mens 

gjennomsnittet viser en forholdsvis flat/ svakt stigende utvikling. Rana og Halden utmerker seg med 

fallende utgifter til sosialhjelp hvert år i denne perioden: 

År Rana Halden 

2010 33,4 mill 47,1 mill 

2011 31,6 mill 46,1 mill 

2012 29,2 mill 41,5 mill 

 
Foreløpige tall på økonomisk sosialhjelp for 2013 viser at økningen fortsetter i Ringerike og ligger nå 

20 % høyere enn gjennomsnittet i disse 8 kommunene. Rana og Halden har stabilisert seg på nivået 

fra 2012. 

Innenfor tekniske tjenester er det brann-/ redningstjenesten som utgjør forskjellen på Ringerike og 

de andre kommunene. 

Ringerike kommune har 8-10 % færre skoleelever og barn i barnehage enn gjennomsnittet av disse 

kommunene. Det gjenspeiles også i kostnadene som ligger 10 % lavere når det gjelder barnehage 

(funksjon 201), men «bare» 4 % lavere på kostnader for grunnskole (funksjon 202). Vi er også 

betydelig lavere på styrket tilbud til førskolebarn og voksenopplæring. 

Innenfor kultur ligger vi lavt på de fleste felt og spesielt innenfor tilskudd til idrett og lag og 

foreninger, men vi satser på kulturminnevern, kirken og kommunale idrettsanlegg som alle ligger 

høyere enn gjennomsnittet for gruppen. 

Litt om lån: 

Ringerike kommune ser ut til å være lavest på lånegjeld ettersom vi ligger desidert lavest når det 

gjelder finansutgifter. Vi er derimot dårlige på å hente inn finansinntekter (renteinntekter, utbytte fra 

selskaper o.l) sammenlignet med de andre, men kommer allikevel bra ut dersom vi måler «resultat 

eksterne finansieringstransaksjoner» mot gjennomsnittet i gruppen. Kan også ses på som positivt at 
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det kun er Moss og Horten som står med mindre ubrukte lånemidler i balansen enn Ringerike. Noe 

som tyder på at Ringerike i hovedsak gjennomfører planlagte investeringer i det året finansieringen 

kommer på plass. 

Det er små forskjeller på disse kommunene sammenlignet med Ringerike når det gjelder utgiftssiden 

og prioritering av pengebruken.  

Kommuner med lavere brutto driftsutgifter: 

Blant 428 kommuner er det kun 60-70 kommuner som har lavere driftsutgifter pr innbygger enn 

Ringerike. Av disse er det mellom 40 og 50 som er lavere i alle 3 årene fra 2010 til 2012. Det er 

spesielt 10 av disse som kan være interessante å sammenligne med Ringerike med bakgrunn i 

folketall og at de bruker betydelig mindre penger per innbygger enn det Ringerike gjør. 

Kommunenummer/ Kommune: Antall innbyggere pr 1.1.2013: 

0211 Vestby 15.605 

0228 Rælingen 16.420 

0233 Nittedal 21.971 

0235 Ullensaker 31.743 

0236 Nes 19.819 

0237 Eidsvoll 22.142 

0625 Nedre Eiker 23.640 

0627 Røyken 20.078 

1243 Os 18.142 

1246 Fjell 23.277 

 

Det er spesielt Vestby med brutto driftsutgifter på ca 51.000 kroner per innbygger og Rælingen, Nes 

og Fjell med ca 52.000 kroner per innbygger som skiller seg ut. Ringerike har i 2012 en brutto 

driftsutgift per innbygger på ca 58.000 kroner. En forskjell på 7.000 kr per innbygger vil for Ringerike 

si en reduksjon i brutto driftsutgifter på ca 210 millioner kroner. 

Det som kjennetegner disse kommunene i forhold til Ringerike er: 

 I Ringerike er rundt 15,5 % av befolkningen over 67 år, mens gjennomsnittet for disse 

kommunene er rundt 11 %. Mange av innbyggerne i denne aldersgruppen er brukere av 

pleie- og omsorgstjenester, og forskjellen fra 11 % til 15 % betyr for Ringerike ca 1.200 

personer.  

 Det er en høy grad av sentralisering der gjennomsnittet i gruppen viser at 82 % av 

befolkningen bor i tettsteder, mens det i Ringerike er 69 %. Dette forteller noe om 

reiseavstander og muligheter for å sentralisere tjenester i store enheter. 

 Noe lavere arbeidsledighet. Gjennomsnitt for gruppen viser ca 1,7 % ledighet, mens 

Ringerike ligger rundt 2,3 %. 

Det kan tyde på at Ringerike har noen utfordringer som gjør det vanskelig å senke driftsutgifter per 

innbygger så lavt som disse kommunene. Allikevel gjennomfører disse en tjenesteleveranse som kan 

studeres nærmere for å utnytte muligheter for effektivisering i egen produksjon. Det er spesielt disse 

tjenesteområdene Ringerike ligger noe høyere målt i utgifter per bruker av tjenesten: 
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 Sosialtjenesten: Høyere utbetaling per sosialhjelpsmottaker og lengre stønadslengde i 

Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. (Ringerike bruker ca 25 millioner kroner mer enn 

gjennomsnittet i gruppen) 

 Barneverntjenesten: Mange barn som undersøkes og høyere utgifter pr barn med tiltak og 

barn utenfor opprinnelig familie i Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. (Ringerike 

bruker ca 13 millioner kroner mer enn gjennomsnittet i gruppen)  

 Administrasjon: Store forskjeller i gruppen. Nittedal ligger høyest med 4.137 kr per 

innbygger, Ringerike med 4.010 kr per innbygger og lavest ligger Ullensaker med 2.638 kr per 

innbygger. (Ringerike bruker ca 20 millioner kroner mer enn gjennomsnittet for gruppen) 

 Grunnskole: Lavere gruppestørrelser i skolen (færre barn pr lærer) og høy andel barn som får 

spesialundervisning i Ringerike enn gjennomsnittet for gruppen. Mange små skoler i 

Ringerike gir lavt antall elever per skole. (Ringerike bruker ca 15 millioner kroner mer enn 

gjennomsnittet for gruppen) 

 Hjemmetjenester: Mange mottakere av hjemmetjenester i Ringerike sammenlignet med 

gjennomsnittet i gruppen. Stor andel med omfattende bistandsbehov. Ringerike har veldig få 

på institusjon og i boliger med heldøgns bemanning sammenlignet med disse kommunene.  

(Ringerike bruker ca 36 millioner kroner mer enn gjennomsnittet for gruppen). 

 Institusjonsplasser: regnskapstallene består av utgifter til ordinær drift og utgifter til lokaler. 

KOSTRA- tallene kan tyde på at det er utgifter til lokaler (husleie, avskrivninger, vedlikehold, 

vaktmester, renhold, strøm o.a) som er hovedutfordringen til Ringerike i forhold til 

gjennomsnittet i denne gruppen. (Ringerike bruker ca 17 millioner kroner mer enn 

gjennomsnittet for gruppen). 
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Suksesskriterier og myter 

Telemarksforskning har gjennom flere år og i et omfattende forskningsprosjekt prøvd å finne ut hva 

som gjør at en kommune lykkes, blir attraktiv og oppnår vekst. Foreløpige konklusjoner er at dersom 

kommunen ønsker vekst i form av økt innbyggertall og opplevd trivsel i kommunen er det ikke de 

kommunale tjenestene som er avgjørende for valg mennesker gjør når de skal flytte. Dette har de 

oppsummert i en modell som de kaller «attraktivitetsmodellen»: 

 

De har funnet 3 hovedområder som bidrar sterkt til å skape vekst; bostedsattraktivitet, 

bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet. Det å ha arbeidsplassvekst i en kommune ser ut til å ha 

positiv utvikling på vekst i befolkningsgrunnlaget, men det er også andre sterke faktorer som spiller 

inn. Telemarksforskning peker på at «det er folk som skaper steder». Gjennom dette ser de at 

kommunens identitet og stedlige kultur er hovedårsaken til en sunn og god vekst. Identitet og stedlig 

kultur skapes av innbyggerne selv og handler om å være synlige og stolte av kommunen sin. Dersom 

denne «bunnplanken» står støtt vil dette igjen påvirke omdømme og økt attraktivitet både for 

bedrifter, besøkende og som bosted. Det er derfor viktig å bygge opp under innbyggere som kan 

være med på å skape denne identiteten og kulturen slik at samfunnet selv sørger for en positiv spiral 

og ny aktivitet skapes. Kommunen kan bidra til dette gjennom å ha klare mål for fremtiden og ha 

ordninger som støtter opp om utvikling og innovasjon. Telemarksforskning har oppsummert dette i 

følgende oppsett: 
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Ameniteter: Samlebegrep på faktorer som ikke lar seg plassere i spesielle kategorier. Kan for eksempel være 

sport- og fritidstilbud, tilgang på kompetent arbeidskraft, kommunale tjenester, naturherligheter, tilgang til 

forretningstjenester og annet.. 

Gjennom forskningen er det funnet at hvordan kommunens næringsarbeid er strukturert spiller liten 

rolle. Det er samspillskulturen mellom kommunens innbyggere som betyr mest for 

næringsutviklingen og påvirkning av stedets identitet og stedlige kultur. De påpeker viktigheten av: 

 at ildsjeler blir tatt vare på, oppdaget og får utfolde seg. Dette er viktig i det lokale 

næringslivets innovasjon og utvikling.  

 at det må være lov å utnytte smådriftsfordeler for å sette noe i sving og skape noe nytt 

 å ha stabile tillitsfulle samhandlingsnettverk som en trygg kjerne og ha åpne porter. 

Nøkkelord i den politiske strategien i dette er ildsjelpolitikk, nettverkspolitikk og at det er lagt til rette 

for å skape noe nytt uten store hindringer. 

Det er noen «villspor» som er avdekket i forsøket på å skape vekst som mest sannsynlig bør unngås å 

legge for mye ressurser i fra kommunens side. Vekst oppnås sjelden ene og alene på grunn av: 

 at kommunen har mange bedrifter med stor omsetning og få arbeidsplasser 

 at kommunen har tilgang på store ressurser og anses som «rik» 

 at naturen er vakker og det er god plass 

 at det er gode kommunale tjenester med høy kvalitet 
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 at kommunen bruker mye ressurser på kultur 

Alt i alt konkluderes det med at det er ildsjeler, entreprenører, næringsaktører, kulturfolket, 

politikere, saksbehandlere og byråkrater og innbyggerne for øvrig som gjennom tillitsfulle, kreative, 

kompetente og åpne nettverk skaper vekst og utvikling. 

 

Samhandlingsreformen – en retningsreform og en kommunereform 

Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende 

tjenestetilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på 

helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, 

på behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. 

Samhandlingsreformen er en retningsreform som legger grunnlaget for innholdsmessige og 

organisatoriske endringer i kommunal sektor. Reformens målsettinger er å sikre mer koordinerte 

helse- og omsorgstjenester og en større innsats for å forebygge og begrense sykdom. For å møte de 

demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringer har regjeringen satt fornying og 

innovasjon i hele den kommunale helse og omsorgstjenesten på dagsorden. På mange måter er 

samhandlingsreformen også en kommunereform. 

Ett av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større grad enn i dag kan 

oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor opp til 

økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og 

utbygging av lavterskeltilbud. Dette krever nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold 

og nye måter å løse oppgavene på (Kilde: «Omsorgsplan 2020» Melding St.29 Morgendagens 

omsorg, side 14.) 

Figurene under illustrerer på en enkel måte hvordan samhandlingsreformen og nye lover gir retning 

om å dreie ressursinnsats fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste og til større grad av 

egenomsorg. Strategien for å møte økende krav til velferd og samtidig sikre en bærekraftig økonomi 

er økt mestring i befolkningen og dermed bedret folkehelse. Vi skal med andre ord tilrettelegge for at 

folk skal klare seg selv lengst mulig. 

 

 

 

 

 

 

                   

 



«Ringerike 2020» - rapport juni 2014  
29 

Figur 1 Kilde: Fylkeslege i Vestfold Svein Lie. 

Folkehelse og helsefremmende arbeid 

Ringerike kommune har utviklet en folkehelsemelding vedtatt i kommunestyret 21.2.2013. 

Hovedmålet for folkehelsearbeidet er at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste kommuner 

målt på folkehelse, og med minst 50 % av markørene i folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet. 

Folkehelseprofilen 2014 viser liten endring sammenlignet med 2012 og 2013. Kommunen har ikke 

klart å løfte ressursbruken og fokuset nok på forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er 

imidlertid tendenser til at temaet i større grad settes på dagsorden gjennom folkehelsemelding, 

helsesektorens deltagelse i kommuneplanarbeidet, frisklivssentral og ny frisklivskoordinator. 

Folkehelse er ikke "bare" en helsetjeneste, men gjelder alle enheter. Videre plikter kommunen, iht. 

Lov om folkehelse, å jobbe helsefremmende og forebyggende samt holde løpende oversikter over 

helsetilstanden i kommunen. I kommunestyrets møte i april, ble folkehelseprofilen 2014 framlagt. 

Kort oppsummert ligger kommunen dårligere an enn landsgjennomsnittet under følgende 

arenaer/områder: 

 Befolkning: Kommunen vil ha flere over 80 år i 2020, samt høyere andel som er alene.  

 Levekår: Kommunen har færre personer med videregående eller høyere utdanning. Flere 

barn i alderen 0 - 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt, og flere barn som bor med 

enslig forsørger enn landet for øvrig.  

 Helse og sykdom: Kommunen har høyere andel av personer med psykiske symptomer og 

lidelser, større utbredelse av hjerte og kar sykdom. Større utbredelse av type - 2  diabetes, og 

sykdommer/plager knyttet til muskel og skjelettsystemet.  

Det er utviklet et motto på området: «Helse i alt vi gjør». 

Visjonene utviklet i folkehelsearbeidet er: 

1. Ringerike – Best for barn.  

2. Ringerike – Aktivitet for alle.  

3. Ringerike – Folkehelsekommunen. 

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer skal kartlegges og inngå i 

kommuneplanarbeidet slik det fremgår av modellen under. Folkehelsearbeidet i Ringerike skal 

evalueres i løpet av 2015. 



«Ringerike 2020» - rapport juni 2014  
30 

 

 

Helsefremmende arbeid, ressursperspektivet og betydning av medvirkning i plan og 

utviklingsprosesser 

Helsefremmende arbeid skal gjøre folk i stand til å forbedre og bevare sin helse (Kilde: 

Helsedirektoratets nettsider). Helse dreier seg ikke bare om fravær av sykdom, men blir av verdens 

helseorganisasjon definert som fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende. (Kilde: Mæland, 2010).  

Helse skapes i lokalsamfunnet, der hvor mennesker lever sine liv, og Empowerment står sentralt i 

helsefremmende arbeid. Mæland beskriver Empowerment som ”det å vinne større makt og kontroll 

over”. Ideologien i helsefremmende arbeid bygger på at enkeltindividet og fellesskapet må få større 

innflytelse og kontroll over forhold som påvirker helsen. Dette betyr at folk må få mer kunnskap om 

disse forholdene, kunne påvirke beslutninger som har konsekvenser for helsen, og delta aktivt i 

arbeidet for et sunnere samfunn lokalt og globalt.” (Kilde: Mæland 2010). 

Kommunens rolle i dette helsefremmende perspektivet er å tilrettelegge for plan og 

utviklingsprosesser som inkluderer befolkningen slik at vi «hjelper folk å hjelpe seg selv» eller «leder 

folk til å lære å lede seg selv» (Kilde: Amdam, Planning in Health Promotion Work 2011 side 16). 

Poenget er å unngå avhengighetsbånd og ekspert-klient-relasjoner enten det gjelder 

tjenesteproduksjon eller plan- og utviklingsprosesser. 

Basert på erfaringer med bruken av planlegging som verktøy for stimulering av lokal, kommunal og 

regional endring har forskere over tid kommet frem til at utviklingsarbeidet bør påvirke følgende fem 

variabler (Kilde: Amdam 2011, Planlegging og prosessleiing, side 90):  
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1. Mobiliseringsvariabelen – stimuleres ved å styrke felles oppfatninger om utviklingstrekk og 

utfordringer og om hvordan man kan jobbe for å nå felles mål. 

2. Organiseringsvariabelen – det er avgjørende for den videre utviklingen at en får til organisert 

samarbeid på tvers av etablerte organisasjonsgrenser, og med arbeidsdeling og samarbeid på 

ulike styringsnivå som stat, kommune, frivillige. 

3. Gjennomføringsvariabelen – her er det snakk om kapasitet, virkemidler, makt og kontroll 

over iverksettingsprosessen. 

4. Læringsvariabelen – her menes en prosess som kan få frem kunnskap om hendinger og 

handlinger, som kan gi ny erkjenning, og som dermed kan fremme nye holdninger og 

handlinger. For utviklingsarbeid bør nettopp det å stimulere kapasitetsbyggende prosesser 

som medfører at folk tar ansvar og handler kollektivt å være et overordna mål. Møteplasser 

eller læringsarenaer der folk gjennom interaksjon med hverandre kan lære gjennom 

meningsbryting og samhandling og dermed også få større innsikt i situasjonen for samfunnet. 

Dersom plan og utviklingsarbeidet blir gjennomført slik at bare et fåtall lærer blir det 

overordnede målet med en mer kapasitetsbyggende prosess vanskelig å nå, nettopp fordi for 

få har lært hvordan de kan bære prosessen videre. 

5. Kontekstvariabelen – variablene nevnt ovenfor påvirker hverandre gjensidig. En 

kapasitetsbyggende prosess forutsetter at de fire variablene er rimelig sterke og at 

kontekstvariabelen hverken hemmer eller fremmer disse variablene for sterkt. Etter en 

periode med fordelingsregimet (regionalpolitikk) er vi nå inne i en periode der innovasjon 

med vekt på lokalt engasjement og nyskapning blir tillagt relativt større vekt 

(utviklingsregimet). Det er viktig å påpeke at samspillet mellom de eksterne makrokreftene i 

storsamfunnet og de indre kreftene i lokalsamfunnet er avgjørende for resultatet en totalt 

sett kan oppnå.  
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Modell for helsefremmende arbeid  

I et folkehelseperspektiv har synet på helse betydning for hvordan man jobber med helsefremmende 

arbeid. Å se helse som en ressurs betyr å jobbe både med det som gjør at folk holder seg friske og 

risikofaktorer for at folk blir syke. Alle former for helsepedagogikk som bidrar til bevissthet om 

forhold som påvirker helsen er viktig i dette perspektivet. Kombinert med helse i all politikk. Stikkord 

her er helsekonsekvensvurderinger, rettferdighet, empowerment, bekjempe sosial ulikhet i helse og 

fordelingsspørsmål. 

Høgskolen i Vestfold har utviklet en modell som viser hvordan fagmiljøer og politikk, lokalsamfunn, 

private og offentlig tjenester henger sammen for å oppnå en best mulig helse i befolkningen: 
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Litt mer om innovasjon og betydning for ledelse og kompetanse 

«De utfordringer velferdssamfunnet står overfor kan vi ikke spare oss ut av. De må vi utvikle oss ut 

av». Setningen er hentet fra Omsorgsplan 2020 (Melding St. 29, «morgendagens omsorg») som 

vektlegger «utvikling av en offentlig forvaltning som fremmer mangfold og mobiliserer de mange 

ressurser som finnes i lokalsamfunnet, som satser på tillitsbasert samspill fremfor byråkratisk 

kontroll, som anerkjenner og tar i bruk faglig kunnskap og erfaring, og samarbeider på tvers av 

faggrenser og forvaltningsnivåer. En slik ny forvaltningspolitikk (Andersen mfl 2012) forutsetter at 

den demokratiske styringen forsterkes både gjennom politisk ledelse på alle nivå og direkte 

brukerinnflytelse og innbyggerdeltakelse, og at det satses mer på partnerskapsløsninger både med 

sivilsamfunnet og næringslivet» (Melding St.29, side 14) 

«Innovasjon er ikke å lete etter beste praksis, men hva som kan bli en bedre neste praksis. Det er et 

begrep for forandring og forutsetter risikovillighet. En måte å beskrive innovasjonsbegrepet på, kan 

være å si at innovasjon er (Jensen m.fl. 2008, Deigmann m.fl. 2012): 

 Kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i en ny sammenheng 

 Ideer omsatt til en bedre praksis som skaper merverdi 

 Dristig og eksperimenterende i formen 

 En måte å forholde seg til oppgaver på – en kultur 

 En prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd. 

 

Norges forskningsråds definisjon av innovasjon er: «Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede 

varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsførings-modeller som tas i bruk for å 

oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.» Innovasjon må ha effekt! 

Oppsummert består innovasjoner av tre kjerneelementer som må være oppfylt:  

1. vesentlighetskravet i endringen (skal bety noe- nytt) 

2. implementering (må tas i bruk) 

3. mangfoldighetskravet (det nye spres til de som skal ta det i bruk – endringen er 

implementert) 

Det spesielle med tjenesteinnovasjon er at tjenesten produseres i møtet med brukeren. Den 

subjektive erfaringen av tjenesten er derfor viktig. Dette avhenger av sammenheng mellom 

forventninger til tjenesten og brukerens opplevelse med utførelse av tjenesten. Dette skjer i 

«moment of truth» - sannhetens øyeblikk hvor ansatte og tjenestebruker interagerer. Kompetanse i 

å forstå brukeren er kjernekompetanse i dette perspektivet. Tjenester må tilpasses og skreddersys ut 

fra kontekst og brukers forventning og opplevd tjeneste.  

Innovasjonsledelse i offentlig sektor handler om: 

 å vektlegge nye verktøy og metoder som lar brukeren bli involvert i utvikling av tjenester 
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 skape tverrfaglige team 

 tilgang på kompetanse og ressurser 

 mer eksperimentering og aksept for feil som grunnlag for læring og utvikling. 

 dyrke frem entreprenører og få de til å virke kollektivt – unngå at de bli utslitt av all motstand 

de møter. 

(kilde: foredrag om Innovasjon i offentlig sektor ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold, mars 2014). 
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Anbefalinger og funn 

Ringerike kommune er i en sterkt presset økonomisk situasjon. Registreringen i ROBEK begrenser 

innbyggerne og de folkevalgtes ønsker om å utvikle kommunen videre i den retning de ønsker. Det 

må legges til rette for en ressursbruk som balanserer med kommunens inntekter og bygger opp fond 

til investeringer, vedlikehold og uforutsette hendelser. Dette må gjøres gjennom å: 

 Redusere kostnader 

og/ eller 

 Øke inntekter 

Det er satt i gang flere prosjekter og utredninger i kommunen med sikte på å forbedre tjenestene og 

oppnå en mer effektiv utnyttelse av ressursene.  Det anbefales at kommunen begrenser antall 

pågående prosjekter og konsentrerer seg om noen få store innenfor hvert driftsområde. Pågående 

prosjekter/ utredninger med tilhørende vedtak/ tiltak som anbefales videreført er: 

 Skolestruktur i områdene rundt og i Hønefoss og utredning av Nes skole. 

 Oppfølging av barnehageplan 

 Dimensjonering og demografi pleie- og omsorgstjenester 

 Boligsosial handlingsplan 

 Familiens hus 

 Velferdsteknologi 

 Elektronisk meldingsutveksling 

 Interkommunal IT-drift 

 IKS brann og redning 

 Schjongslunden drift 

 Omdømmeprosjekt - «Saman om ein betre kommune» 

 Endringer innenfor eiendom forvaltning og drift 

 Gjennomgang av tekniske tjenester 

 Arealutnyttelse – administrative lokaler - internhusleie 

 Nærværsprosjekt 

 Prissammenligning 

 Revidering av kommuneplan, areal- og samfunnsdel 
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Vi anser at disse prosjektene setter fokus på mange av de kostnadene som Ringerike kommune skiller 

seg ut på sammenlignet med andre kommuner gjennom rapporterte regnskapstall i KOSTRA.  

Det er viktig at det jobbes målrettet og fokusert både på kort og lang sikt for å øke det økonomiske 

handlingsrommet. KS (Kommunenes Sentralforbund) har utarbeidet en modell som beskriver når det 

kan forventes økonomisk effekt av tiltak som iverksettes: 

 

Høyre side av modellen viser eksempler på tiltak for økte inntekter og venstre side viser eksempler 

på tiltak som vil redusere kostnader.  

Pågående prosjekter i Ringerike kommune (som er listet opp på forrige side) vil for det meste få 

økonomiske effekter på lengre sikt (4 – 20 år). Kommunen må legge en plan for effekter på kort og 

lang sikt. Denne planen bør inneholde: 

1. Spesifisering av konkrete mål – overordnet og for hvert driftsområde. 

2. Økning av kommunens egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer og eiendomsskatt. 

3. Kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering, omstrukturering, og nye standarder for 

tildeling av kommunale tjenester. 

4. Langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og helsefremmende lokalsamfunn. 

1. Spesifisering av konkrete mål: 

Handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 inneholder fire overordnede mål for kommunen. 

Disse er godt målbare og vil gi positive utslag for kommunens handlingsrom dersom de innfris. Det er 

også skissert mål innenfor hvert enkelt driftsområde i handlingsprogrammet. Disse skisserer mer 
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gode intensjoner enn klare og målbare mål på hva status skal være og hva som vil være 

tilfredsstillende når driftsåret er gjennomført. Kommunen bør endre praksis på dette feltet og sette 

fokus på kvalitetsmål eller aktivitetsmål som underbygger de overordnede målene. Eksempler på 

dette kan være resultater fra brukerundersøkelser, antall nye vedtak/ avsluttede vedtak om 

spesialundervisning i skolen, antall prøvde saker hos fylkesmannen, antall rehabiliterte brukere i 

helsesektoren, endringer i vedtakstimer i pleie og omsorg, antall brukere av sosialstønad som er 

hjulpet ut til annen inntekt osv. 

På den måten settes sterkt fokus på områder som er viktig å ha god kontroll på for å innfri de 

overordnede målene om økt økonomisk handlingsrom, bedret folkehelse, bedre omdømme og 

tilrettelegging for økt befolkningsvekst. 

2. Økning av kommunens inntekter: 

Ringerike kommune har inntekter på ca 500 mill kroner som ikke kommer fra skatt og rammetilskudd 

overført fra staten. Av disse er det ca 80 mill kroner som kommer fra brukerbetalinger, egenandeler 

og gebyrer som kommunen selv setter nivået på (selvkostområdene er holdt utenfor). En økning av 

alle egenandeler og gebyrer (salgsinntekter) som kommunen selv setter vil utgjøre ca 800.000 kroner 

for hver prosent økning. 

Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 10,6 mill kroner for bolig og fritidseiendom og 

4,6 mill kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er satt til 7 promille av 

verdigrunnlaget. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og fritidseiendom og 5 promille for 

næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning på totalt 51 mill kroner dersom begge settes 

til maksimal sats (kan økes maksimalt 2 promille hvert år). 

Utbytte fra aksjeselskaper hvor kommunen er eier er også en inntektsmulighet som bør utnyttes. 

Som eier kan kommunen gjennom en utviklet eierstrategi påvirke selskapets utvikling og krav til 

avkastning. Denne påvirkningskraften vil variere ut fra kommunens eierpost i selskapet.  

3. Kostnadsreduksjoner: 

Denne rapporten peker på satsningsområder og muligheter for å skape et større økonomisk 

handlingsrom for Ringerike kommune. Det anbefales at kommunen finner sine kjernetjenester, og 

vurderer utsetting av oppgaver eller tjenester som ikke inngår i disse dersom andre kan tilby disse til 

en lavere kostnad for kommunen. Det er våren 2014 laget en sammenligning av kostnad og kvalitet 

på tre utvalgte felt innenfor tjenesteproduksjonen: 

 Ambulerende hjemmetjenester 

 Sykehjemsplasser 

 Eiendomsforvaltning FDV pr kvm 

Endelig resultat fra dette arbeidet, som utføres av Agenda Kaupang, skal være klart i slutten av juni 

2014. Midlertidige funn viser en tendens til at Ringerike utfører tildelte tjenester i hjemmetjenesten 

til en relativt lav timepris sammenlignet med private og andre kommuner. Sykehjemsplasser ser ut til 

å ligge noe høyt i kostnader. Innenfor eiendomskostnader er det spesielt renhold av kommunale 
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bygg som får et ekstra fokus, men her er ikke tallene klare før i slutten av juni 2014. Det anbefales at 

kommunen bruker slike sammenligninger til å gjennomgå egne arbeidsprosesser og kvalitetsnivå. 

Funn som er gjort under arbeidet med denne rapporten viser at Ringerike skiller seg noe fra andre 

kommuner i ressursbruk spesielt innenfor økonomisk sosialhjelp, høy andel spesialundervisning i 

skolen, små elevgrupper i skolen, hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester, barnevern, 

kommunale boliger og administrasjon.  

Barnehage 

Kommunen bør konsentrere seg om store, robuste og kostnadseffektive barnehager når kapasiteten 

skal utvides eller midlertidige barnehager skal erstattes. Dette gir større faglige miljøer, bedre 

fleksibilitet i bruk av ansatte og lavere kostnader til ledelse og administrasjon per oppholdstime. 

Kommunens totale utgifter til barnehager avgjøres av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. 

Det anbefales å ha en balanse mellom plasser som tilbys i kommunale og ikke-kommunale 

barnehager slik at politiske prioriteringer kan påvirke ressursbruk innenfor barnehagesektoren. Eier 

har blant annet styring med en barnehages vedtekter. 

Lov om barnehager § 12 a, rett til plass i barnehager, som gir alle født før 1. september rett til 

barnehageplass det året de fyller 1 år. Retten til barnehageplass i loven gjør at barn født etter 1. 

september må vente på barnehageplass til neste opptak (1. september året etter). Brukernes behov 

for barnehageplass er i all hovedsak i forhold til ettårsdagen (jf. permisjon). Det bør legges til rette 

for at alle kan få barnehageplass når barnet fyller 1 år. Dette er et viktig tiltak for de barnefamiliene 

som har behovet, og for å gjøre kommunen attraktiv for barnefamilier.  

Grunnskole 

Mange av skolebyggene i kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep. Sammenlignet med andre 

kommuner har Ringerike mange små skoler og små elevgrupper. Det anbefales å videreføre arbeidet 

med ny skolestruktur hvor flere små skoler erstattes av to store i Hønefoss-området. Dette vil føre til 

en mer effektiv bygningsmasse med mindre vedlikeholdsbehov og færre kvadratmeter som skal 

varmes opp og rengjøres. Arbeidsmiljø og fagmiljø for kommunens ansatte vil kunne øke kvaliteten 

på tjenesten ytterligere. En fornyelse av bygningsmassen vil også kunne få positive ringvirkninger i 

forhold til flerbruk og attraktivitet. 

En slik endring vil effektivisere driften med 10-15 mill. kroner i tillegg til økonomiske effekter ved 

energi, renhold og vedlikehold. Det anbefales at kommunen selv finansierer noe av 

investeringskostnadene. Eventuelt salg av eiendom må ses i sammenheng med kommuneplanen og 

vurderes utviklet før salg for å oppnå en best mulig pris i markedet. 

Ringerike kommune har en høy andel elever med vedtak om spesialundervisning. Det brukes i 

overkant av 40 mill. kroner årlig på denne tjenesten i skolen. Det anbefales å sette klare mål om at 

denne andelen gjennom tilpasset opplæring, intensiv tidlig innsats og avslutning av vedtak må i et 5 

års perspektiv reduseres ned mot 5 %. I dag viser KOSTRA- tallene at andelen er rundt 11 %.  
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Dimensjonering pleie og omsorg  

Helse, omsorg og velferd er det største tjenesteområde i kommunen med en netto ressursbruk på 

rundt 650 mill kroner. Det anbefales at det foregår en fortløpende vurdering av struktur og 

dimensjonering av tjenestetilbudet i denne sektoren. Funn gjort ved arbeidet med denne rapporten 

viser at det bør gjøres endringer i tjenesteleveransen spesielt innenfor hjemmetjenester og TTF ved å 

legge til rette for flere omsorgsboliger samlet i større enheter enn mange av dagens bygg. Dette blir 

også påpekt i rapporten til Agenda Kaupang fra høsten 2012; «Hvordan kan arealer til heldøgns 

omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag». Ringerike kommune har opprettet et godt system for å 

innfri samhandlingsreformens krav til kommunene. Det er få tilgjengelige institusjonsplasser 

sammenlignet med andre kommuner, men hjemmetjenesten er prioritert og mange brukere har 

store vedtak i eget hjem, og de fleste av disse ville med fordel kunne tilbys en omsorgsbolig som ofte 

er bedre tilpasset brukeren enn egen bolig. 

Antall brukere og størrelsen på vedtaket er avgjørende for ressursbehov i helse, omsorg og 

velferdstjenesten. Tjenestetilbudet må dimensjoneres på et lavere nivå enn i dag, dog slik at lovens 

krav og faglig forsvarlighet overholdes. Det vil også være av betydning at fagpersonell fyller stillinger 

for å takle kommunens krav i forhold til samhandlingsreformen og at tjenesten blir utført etter 

lovens krav. 

Fokus på rehabilitering og helsefremmende tiltak bør fortsette og forsterkes. Helsefremmende 

arbeid skal gjøre folk i stand til å forbedre og bevare sin helse. Mestringsfokus i tjenestetildeling og 

utførelse vil bidra til å dreie ressursinnsats mot større grad av egenomsorg. På lang sikt vil dette bidra 

til at brukere vil komme inn i tjenesten på et senere tidspunkt og klare seg med lavere tjenestenivå. 

Kombinert med å utnytte de muligheter som ligger i velferdsteknologien vil mange oppleve en bedre 

livskvalitet og ha mindre behov for hjelp.   

Boligsosial handlingsplan er under arbeid i kommunen. Det anbefales at det jobbes videre med disse 

planene og at det raskt settes inn tiltak. Antall kommunale boliger må reduseres ved å hjelpe flere 

innbyggere over fra å leie til å eie egen bolig. Botiden må være midlertidig og kortere enn i dag. Sett i 

forhold til andre kommuner bør det reduseres med 100-200 boliger. 

Sosialhjelp 

Utvikling i ressursbruk til økonomisk sosialhjelp har hatt en stigende utvikling de siste 4 årene i 

Ringerike kommune, og sammenlignet med andre kommuner har dette vært en kraftig vekst. Det 

anbefales å innføre klare mål om reduksjon i antall brukere, kortere tid med sosialhjelp for hver 

bruker og hvor mange som er hjulpet over på annen inntekt. En reduksjon på 10 % vil redusere 

ressursbruken med rundt 4 mill kroner pr år. Kommunen må sikre en god vurdering av behovet, sette 

krav og utvikle en individuell plan for brukeren. Effekten som ønskes vil være ytterligere redusert 

antall brukere og deres tid med økonomisk sosialhjelp. På den måten blir det frigjort 

saksbehandlerkapasitet som kan brukes til tettere individuell oppfølging for å få innbyggere ut i 

arbeid og aktivitet. 
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Arealbruk  

Ringerike kommune er blant de største eiendomsaktørene i kommunen. Det er stor nødvendighet at 

eiendomsarealene har en effektiv drift og høy utnyttelsesgrad.  

Det anbefales en fortetting av administrative bygg. Kommunen har i dag to store bygg som i 

hovedsak benyttes til administrasjon, innbyggerservice og politisk aktivitet. Byggene har relativt store 

arealer per ansatt og har noe behov for oppgraderinger. Dette bør erstattes av ett bygg sentralt i 

Hønefoss sentrum som er mer kostnadseffektivt enn dagens bygningsmasse. Vil gi størst utslag i 

energi og renholdskostnader, men også en bedre samhandling og utnyttelse av årsverk innenfor 

service og administrasjon. 

Kommunen har et stort antall kommunale boliger, ca 700. Disse tilbys personer som i en periode av 

livet har behov for hjelp til å skaffe bolig. En kommunal bolig skal være et midlertidig tilbud frem til 

innbyggeren selv klarer å skaffe egen bolig. Det anbefales en reduksjon i antall boliger, og 

sammenlignet med andre kommuner bør det reduseres med 100-200 enheter. Dette gjøres gjennom 

å sørge for at flere går fra å leie til å eie, og unngå for lang leietid i kommunal bolig.  

En omstrukturering i kommunens arealer vil frigi eiendom for salg. Salg av kommunale eiendommer 

må ses i sammenheng med kommuneplanen. Eiendommen må vurderes utviklet/omregulert før salg 

for å oppnå en best mulig pris i markedet, samt en effektiv arealdisponering. Salgssummen inngår 

som kommunens egenandel i eventuelle investeringer i nye bygg/ eiendommer. Internhusleie 

anbefales innført for å få en større bevisstgjøring på bruken av kommunale arealer. Ved å vise 

kostnaden i regnskapet vil arealkostnader bli en naturlig del av prioriteringsdebatten, og alle 

driftsenheter vil måtte vurdere omfanget av arealbruken for å redusere kostnader. 

Administrasjon 

De siste årene har Ringerike kommune hatt noe høyere KOSTRA- tall på dette området enn andre 

kommuner. Det er satt i gang prosesser og omstillinger og forskjellene har krympet. Det anbefales at 

pågående prosesser og arbeidet med økt digitalisering videreføres. Behovet må ses i sammenheng 

med de utfordringer kommunen står overfor. En sterk og klar ledelse og kompetente støttetjenester 

er avgjørende for å få gjennomført en god omstilling og effektivisering av tjenestene.  

Kompetanse 

Kommunale tjenester inneholder et vidt spekter av fagfelt. For å organisere dette kreves god ledelse 

som kan se muligheter, utvikle tjenesten og få det beste ut av de ansatte. Det anbefales at 

kommunen i sterkere grad enn i dag setter fokus på lederkompetanse. God ledelse kan gi behov for 

færre årsverk gjennom gode arbeidsprosesser og optimal organisering av de ansatte. For å få til dette 

kreves vedlikehold og utvikling av kompetanse gjennom gode lederteam/ ledergrupper og noe påfyll 

fra forskning og eksempler fra andre kommuner eller bedrifter. 

En reduksjon i ressursbruken betyr, i kommunal sammenheng, færre årsverk. Det er av avgjørende 

betydning at kompetansen blant de ansatte dekker behovet i tjenesten. Kommunen må prioritere 

kompetanse og øke andelen faglærte blant sine ansatte for å kunne levere så gode tjenester som 

mulig innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelige. Statistikk viser at faglærte ofte er mer 
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effektive, har bedre forutsetning for å videreutvikle tjenesten og har lavere sykefravær enn ufaglærte 

i samme stilling. Kompetanse i å forstå brukeren er kjernekompetanse i et innovasjonsperspektiv. 

Helhetlig utviklingsarbeid 

De strategivalg som besluttes gjennom behandling av denne rapporten krever at organisasjonen 

Ringerike kommune «gjøres i stand til» å iverksette strategiene. Det krever et helhetlig, systematisk 

og målrettet utviklingsarbeid. Modellen under viser en anbefalt tilnærming til det helhetlige 

utviklingsarbeidet: 

 

Gode organisasjonsdesign siker at medarbeiderne arbeider innenfor en struktur som gjør at de kan 

utnytte sin kompetanse og sin energi for å nå de strategiske målene. Ledelse og kultur må virke 

støttende i forhold til det en vil få til. Lederutvikling handler om egenutvikling og det å utvikle seg 

som menneske. Sikre kommunikasjonsferdigheter. Forstå samhandling og egen rolle i den. Team- og 

samhandlingsutvikling handler om mestring av endring og kompleksitet.  

Veien til endring går via kunnskap til erkjennelse og nye ferdigheter. Egenutvikling veves inn i en 

sirkel med planlegging og vurdering av prestasjoner. Fra felles strategi, via planer for sektoren og 

enheten til individuelle leder og/eller resultatavtaler og belønning. Prestasjonsavtalene bør være 

målbare og både leder og medarbeider må oppleve at de er rimelige. (kilde: Hjemmesiden til Faveo 

prosjektledelse). 

4. Befolkningsvekst - attraktive og helsefremmende lokalsamfunn: 

Det anbefales at kommunen utvikler en langsiktig overordnet strategi for å tilrettelegge for vekst, og 

hvordan kommunen skal ta i mot veksten. Dette nedfelles i kommuneplanens samfunnsdel, men bør 

også vises i kommunens handlingsprogram 2015-2018. Økt befolkning gir økte inntekter gjennom 

rammetilskudd og skatt på formue og inntekt, men kan også by på utfordringer i tjenesteleveransen. 
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Det tar tid å bygge en identitet og stedlig kultur som omsettes til sunn og kontrollert vekst. Dette 

skapes i lokalsamfunnene blant folk. Det må bygge en felles oppfatning av utviklingstrekk og 

utfordringer i Ringerike, og hvordan arbeidet skal utføres for å nå felles mål. Det er innbyggerne som 

skal utvikle lokalsamfunnene. Kommunens rolle er å være en tilrettelegger, blant annet gjennom å 

lage gode arenaer for dialog og utveksling av ideer. Kommunen bør ha en strategi for å skape en 

samspillskultur. Dette vil kunne bidra til innovasjon og utvikling. I denne sammenheng kan Ringerike 

utnytte smådriftsfordelene som finnes. Kommunen bør legge til rette for at de gode historiene blir 

fortalt. Telemarksforskning påpeker at vekst handler mye om å legge til rette for ildsjeler og 

entreprenører og skape en egen kultur og identitet. Mye av dette avhenger av innbyggerne selv og 

hvilke nettverk som finnes. Kommunen kan bidra med rammebetingelser, drahjelp og arenaer for 

nettverksbygging. For å opprettholde fokus på området bør det lages konkrete mål også innenfor 

dette feltet. Disse målene kan f.eks. knyttes til befolkningsvekst, antall nye arbeidsplasser, 

omsetningsvekst, nyetableringer, omdømmeundersøkelser eller annet. 

Et tverrfaglig team som møter initiativ fra innbyggere og lokalsamfunn vil kunne sørge for slik 

drahjelp og skape arenaer. Dette temaet kan operere ad-hoc og møtes relativt raskt. Det er viktig at 

gode ideer tas godt i mot, at nødvendige avklaringer blir gjort slik at ideene kan utvikle seg videre og 

bli gjennomført. Dette skal ikke kreve nye midler, men innebærer å bruke de ressursene kommunen 

allerede har på en annen måte. På sikt kan dette bli en effektiv måte å jobbe på – som også skaper 

konkrete resultater, både små og store. Dette vil bidra til læring både for kommuneorganisasjonen 

og innbyggere, og er i tråd med det helsefremmende perspektivet. Kommunen har erfaringer med en 

lignende modell fra arealplanprosesser hvor flere grunneiere er involvert. De siste årene er det prøvd 

ut en ny måte å jobbe på, hvor kommunen bidrar i prosessen som en tilrettelegger, og sørger for at 

nødvendige parter blir involvert. Dette gir et bedre resultat totalt sett.  

Ringerike kommune ligger tett opp mot Norges største by og må synliggjøres som et naturlig 

vekstområde i Oslo-regionen. De store samferdselsprosjektene er en viktig brikke i dette, men også 

andre faktorer som gjør at folk velger Ringerike fremfor andre områder som ligger innenfor samme 

avstand til Oslo. For å få en effektiv arealdisponering og et helsefremmende samfunn bør det være et 

prinsipp "å bygge innenfra og ut". Dette gjelder også ved lokalisering av stasjon for jernbane.  

Ringerike har en videreflyttingsprosent på rundt 60. Ringerike rekrutterer innflyttere, men har en 

utfordring i å beholde flere innbyggere. Det er med andre ord et vekstpotensial i å få folk til å bli 

boende på Ringerike. Denne målgruppa er lettere å nå enn potensielle innflyttere.  

I gjeldende planstrategi for Ringerike står det at: Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et 

sterkt regionsenter med livskraftige lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og 

lokalsamfunna må avklares. Det å satse på byen Hønefoss og noen utvalgte lokalsamfunn er i tråd 

med anbefaling fra NIBR. Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklingen, samtidig som det 

skal være et gjensidig godt samspill mellom byen og lokalsamfunnene rundt. Utvikling av Hønefoss 

som en mellomstor by med urbane kvaliteter vil også være positivt for områdnene rundt. Hønefoss 

og de mindre lokalsamfunnene har ulike kvaliteter å tilby innbyggerne, blant annet når det gjelder 

boligtype.  

 



«Ringerike 2020» - rapport juni 2014  
43 

Helt til slutt.. 

Det påpekes at enkelte foreslåtte mål og tiltak i denne rapporten kan påvirke hverandre. Et eksempel 

på dette kan være påstanden om at økt eiendomsskatt kan påvirke ønske om befolkningsvekst. 

Enhver stor endring i tjenesteleveransen kan skape ringvirkninger inn i andre tjenester kommunen 

etter lovverk må levere. Ikke alle konsekvenser vil være mulig å forutse i en utredning, og justeringer 

må gjøres underveis. En del av tiltakene vil kreve nyinvesteringer og dette vil påvirke driftsregnskapet 

gjennom økte rente og avdragsutgifter. I noen tilfeller vil det også oppstå ekstra kostnader i en 

periode med overlapping fra gammel til ny driftsmodell. Det er derfor viktig at kommunen bruker de 

første årene nå til å etablere et økonomisk handlingsrom med positivt resultat i driften som gir 

mulighet til å bygge opp fond og legge et godt grunnlag for egenkapital inn i nye investeringer.   

Ved overlevering av denne rapporten legges prosjektgruppen som har jobbet med «Ringerike 2020» 

ned, og ansvaret for videre fremdrift og beslutninger overlates til politikere og linjen i Ringerike 

kommune.  

  



 

VEDLEGG – STATUS DELPROSJEKTER KNYTTET TIL «RINGERIKE 2020» 

Større oppgaver / delprosjekt Status Ansvarlig 
kommunalsjef 

Prosjektleder Frist 

Internhusleie 
• Ekstern husleie synliggjøres på den 

aktuelle enhets budsjett fra og med 
1.januar 2014 

• Eksterne leiekostnader / -avtaler 
koordineres internt av 
Eiendomsutvikling.  

• Endret areal- og leiebehov hos 
enhetene skal godkjennes av 
rådmannen. 

• Grunnlag for internhusleie egen sak 
etter sommeren 2014. 

Arealer med ekstern husleie 
Skal synliggjøres på den aktuelle enhets 
budsjett fra og med 1.januar 2014. Opplegg 
lages i løpet av 2014 slik at det fortsatt er 
eiendom som betaler for ekstern husleie men 
at det er en internfaktura for synliggjøring. 
 
Egne arealer 
Sak om internhusleie fremmes høsten 2014 
alternativt at dette tas inn i 
budsjettdokumentet for 2015. Rådmannen vil 
anbefale internhusleie. 
 
 

Knut Edvard Helland Dag Jonny 
Martinsen 

Synliggjøre ekstern 
husleie på aktuell 
enhets budsjett: 
Sommer 2014 
 
 
 
Internhusleie: 
Politisk sak 
sommer/ høst 
2014 

Skoletomt Hønefoss sør 
• Valg av skoletomt Hønefoss sør april-

mai 2014. Også vurdere skolestruktur 
Hønefoss. 

Muntlig i politiske komiteer, formannskap mv 
mars 2014. Politisk saker april-mai 2014. 

Magnar Ågotnes Geir Svingheim Ferdig politisk 
behandlet 
01.07.2014 

Nes skole 

 Utredning ifbm Hallingby og Sør-Aurdal 

Sak om mulig flytting av ungdomstrinnet. 
 
HOK har fulgt opp vedtaket og har vedtatt 
videre dialog. 

Magnar Ågotnes Geir Svingheim - 

Barnehage 

 Utarbeidelse barnehageplan. 

Politisk sak mars 2014. Vedtatt i 5 punkter Marianne Mortensen   

Sykehjem demografi / sykehjemstomt 

 Grunnlag for dimensjonering mv  

 Vurdere sykehjemstomt 

Trenger vi institusjon? Svares ut i 
Ringerike2020. 
Saken er under utredning og det vil bli gitt en 
orientering fra kommunalsjefens side i 
formannskapets møte mai 2014. 

Kirsten Orebråten Sveinung Homme Politisk sak høst 
2014 

Organisering av helse og omsorg 
Etablere robuste enheter med «riktig» 
lederstøtte. 

Riktig lederstøtte gjelder alle sektorer. På plass 
innen 1.januar 2015  

Kirsten Orebråten Kirsten Orebråten Januar 2015 



 

Boligsosial handlingsplan 
• Påvirker sammensetning av boligmasse 

og kan bidra til effektivisering av 
kommunens tjenesteyting. 

Politisk behandling juni 2014 Kirsten Orebråten Bente Jansen Rapportutkast klar 
24.02.2014. 
 
Politisk behandling 
juni/august 2014 

Familiens hus 
• Utgangspunkt var sentralisering 

helsestasjoner. 
• Vurderer lokaler innenfor hva 

kommunen eier / leier 

• Helhetlige tjenester til barn og unge 0-23 
år Prosess gjennomført og ny organisering 
igangsatt fra 1. april 2014 

• Snakker om Storgata 11-13 

Marianne Mortensen Marianne 
Mortensen 

Begynner i april.  

Velferdsteknologi 
 

 Ikke iverksatt som prosjekt. 

 Må utvikle en strategi / prosessuelle mål.  

Kirsten Orebråten -  

Elektronisk meldingsutveksling 

  

Er i produksjon. Oppstart fastleger fra januar 
2014 og i mars 2014 startet også 
kommunikasjon mot Vestre Viken og NAV. Det 
planlegges oppstart av meldingsutveksling mot 
psykiatri innen kort tid. 
Opplever økt kvalitet på opplysninger og 
enklere/ raskere innhenting av opplysninger. 

Kirsten Orebråten Aksel Sjøberg  

Interkommunalt IT 

  

Arbeid med interkommunalt samarbeid på IKT 
mellom Ringerike, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad 
og Modum kommuner er startet. Målsetting er 
at samarbeidet med valgt samarbeidsform skal 
fungere fra 1.januar 2015. 

Knut Edvard Helland Torkjell Dahl  

Interkommunalt selskap brann og redning 

 Det utredes mulighet for å organisere 
brann- og redningstjenesten som et 
interkommunalt samarbeid som IKS. 

 Se også rapport fra regjeringsoppnevnt 
arbeidsgruppe samt KS’ uttalelse  

Her er flere alternativer som vil bli undersøkt 
og vurdert i løpet av 2015; 

 Buskerud fylke er mulig pilot for fylkes-IKS 

 Samarbeid med andre kommuner og 
brannvesen 

Knut Edvard Helland Terje Reginiussen Referatsak om 
muligheten våren 
2014. 
 
Politisk sak høst 
2014 (?) 

Etablering selskap Schjongslunden Drift 

 Samarbeid med Flerbrukshallen AS og 
Hønefoss Stadion AS 

Egen politisk sak fremmes. Knut Edvard Helland Dag Jonny 
Martinsen/ Knut E 
Helland 

Politisk sak høst 
2014 

Omdømmeprosjektet «Saman om ein 
betre kommune» 

  

Temadag omdømme gjennomført høst 2013. 
Det jobber med å revidere prosjektplanen som 
spisser mandatet. Prosjektet hjelper til med å 

Marianne Mortensen 
(På vegne av 
rådmannen) 

Astrid Ehrlinger Styringsgruppemøe 
28.4.14 
 



 

få  gjennomført kommunens deltagelse på 
Ringeriksdagen 2014 Astrid er frikjøpt i 
prosjektperioden (30%). 
Politisk orienteringssak i HMA, 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og 
velferd, Hovedkomitene for oppvekst og 
kultur FS , KS, saksnummer 11/1290-10 

Foreløpig er 
prosjektet satt til å 
vare ut 2014. 
Muligheter for 
forlengelse ut ‘15 
 
 

Eiendom – oppfølging kommunestyret høst 
2013 

 Oppfølging kommunestyrets vedtak 
høsten 2013. 

Egen politisk sak er fremmet. Saken ble i 
kommunestyrets møte 24.04.2014 utsatt til 
kommunestyrets møte i mai. 

Knut Edvard Helland Asle Aker Politisk sak april / 
juni 2014 

Mer bruk av private på teknisk 

 Budsjettvedtak kst 2013 

 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). 

Saken sees i sammenheng med mulig fremtidig 
organisering av teknisk. Se eget punkt. 

Knut Edvard Helland Asle Aker 2014. Se i 
sammenheng med 
organisering 
teknisk. 

Tverrpolitisk komite 2013     

Areal 

 Ivaretas av øvrige eiendoms- 
arealprosjekter 

Ivaretatt i eiendomsprosjektet. Knut Edvard Helland Dag Jonny 
Martinsen / Asle 
Aker 

Se over 

Nærvær 

 Eget prosjekt med egen styringsgruppe 
 Nærværsstrategien implementeres i plan 

for ledersamlinger i 2014 

 Arbeidsgruppe ferdig med ny 
nærværsrutine 1 juni 2014. 
Implementeres i forbindelses med ny IA-
avtale fra august 2014.  

 Lean tavler innføres på 4 enheter innen 1 
juni.  

 Arbeid med på nærvær har resultert i 14% 
lavere sykefravær i 4. kvartal 2013 
sammenlignet med 4. kvartal 2012 

 Informasjon om strategien til ledere er 
gjennomført. Kikkoff på strategien er den 

Elisabeth Djønne Magnus Nilholm Mai 2014 



 

29 august i samling med alle MKS-grupper.  

 Politisk sak september 2014. 

Sammenligning med andre 

 Bygningsdrift (vedlikehold, vaktmester, 
renhold) 

 Ambulerende hjemmebaserte tjenester 

 Institusjonstjeneste (sykehjem) 

Agenda Kaupang engasjert. Arbeidet pågår. 
 
Foreløpige signaler skal være klare til 
formannskapets strategiseminar i begynnelsen 
av juni 2014. Sluttrapport er klar før 1. juli. 

Knut Edvard Helland 
Kirsten Orebråten 

Elisabeth Djønne Foreløpige signaler 
01.06.2014 
 
Ferdig rapport 
01.07.2014 

Administrative arealer 
• Mindre arealbruk pr ansatt. Dagens 

arealer er ikke arealeffektive (mye 
fellesarealer). 

 

Rådmannen vurderer følgende anbefaling; 
• Storgata 11/13 fortettes (kommunens 

rimeligste leiearealer) 
• Konkurranse i markedet på administrative 

leiearealer i 2014/2015 slik at ev vinner 
kan bygge 

• 1.januar 2018: innflytting i nye leide 
arealer. Rådhuset og Storgata 11/13 
tømmes. Rådhuset vurderes omdisponert 
eller solgt til annet formål. 

Må avklare bruk av rådhuset av hensyn til 
konkurransen. 

Knut Edvard Helland 
 
Alle kommunalsjefer 
Tore Isaksen 

Dag Jonny 
Martinsen 

 

Bestillerenheten 
Skal sees på som del av Ringerike2020 ref 
kommunestyrets vedtak 30.januar 2014 
 
 

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

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

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

Kirsten Orebråten Christine Myhre 
Bråthen 

 



 

evalueringen ”i pennen”, basert på 
innhentede «høringsnotater» fra 
tjenesteområdene. 
Tildelingskriteriene skal politisk 
behandles. Dette er under arbeid jfr. 
Handlingsplanen 

4. De funn og forslag til forbedringer 
som er beskrevet i rapporten skal 
innarbeides i kontorets 
handlingsplaner. Hovedkomiteen for 
helse, omsorg og velferd holdes 
løpende orientert om innarbeidingen/ 
innføringen av forbedringene. Det er 
utarbeidet en handlingsplan for 
gjennomføring av de funn som er 
fremkommet ut fra KPMGs- rapport 
og Forvaltningsrevisjonens rapport: 
Etterlevelse av Verdighetsgarantien i 
Ringerike kommune. Handlingsplanen 
ble forelagt HOV 1. april. 

Kommuneplanen 
• Kommuneplanens samfunnsdel er 

viktig for ønsket utvikling av Ringerike 
kommune 

– Attraktive lokalsamfunn 
– Tilrettelegge for vekst med 

nærings- og boligområder 
(Ringeriksbanen og ny E16) 

• Viktig også for hvordan tilrettelegge 
kommunale tjenester. 

Eget prosjekt. Rådmannens ledergruppe er 
styringsgruppe. Formannskapet skal være «tett 
på». 
Framdriften for planprosessen er endret noe i 
forhold til det som var angitt i 
planprogrammet. Dette er blant annet for å 
oppnå en bedre samordning med Ringerike 
2020, og de store samferdselsprosjektene som 
har skutt fart (Ringeriksbanen, E16 og KVU). 
Det jobbes nå med å forberede forslag til ny 
kommuneplan, både samfunns- og arealdel. 
Forslag til samfunnsdel vil bli lagt fram først. 
Deretter blir forslag til revidert arealdel lagt 
fram, og denne skal følge opp mål og strategier 
fra samfunnsdelen. Våren 2014 er det 
gjennomført to temamøter i formannskapet 
med tema kommuneplan.   

Knut Edvard Helland Grethe Tollefsen 
 
Bistand fra Guro 
Skinnes 

2015 



 

Samarbeide med private 

 Verbal vedtak budsjett 2014 

 Samarbeide med private tilbydere skal 
vurderes opp mot ren kommunal drift 
hvor dette kan muliggjøres innenfor 
drift og investeringsprosjekt 

Vurderes fra sak til sak. Knut Edvard Helland 
Kirsten Orebråten 
Marianne Mortensen 
Magnar Ågotnes 
Elisabeth Djønne 

  

Organisering teknisk 

 Se på effektiv organisering av tekniske 
områder (eiendom, vann/avløp, 
vei/park/idrett, utbygging) 

 Også andre organisasjonsformer enn 
kommunalt 

Verbale forslag fra budsjettbehandlingen 2014 
og fra tverrpolitisk komite i 2013 ligger tIl 
grunn for dette prosjektet. Bestillingene 
berører alle Teknisk drift og rådmannen har 
valgt å samle dette i et prosjekt. 
 
Ikke politisk bestilling på dette, men en 
naturlig konsekvens av signaler / arbeid rundt 
tekniske tjenester. 
 
Vurderer ulike modeller for eiendom, vei, 
vann, avløp, park og idrett. OU-prosjekt starter 
i begynnelsen av mai i tråd med 
omstillingsavtale. Inkluderer også fokus på 
arbeidsprosesser. 

Knut E Helland Asle Aker September 2014 

Lederstøtte 
Utvikle «verktøykasse» for enhetslederne 
slik at de håndterer omstillingen ifbm 
budsjett 2015. Dvs nødvendige 
forberedelser i 2014/2015 og 
gjennomføring. 

Begynne med å definere krav til ledere. Del av 
ledersamlingene 2014. Også eksempler på 
gode prosesser. 
Må inn i en lederskole eller tilsvarende. Bruke 
markedet høsten 2014 for lederskole for 
lederne fra 1.1.2015.  

Elisabeth Djønne Magnus Nilholm  

Intern mobilitet – kompetansejustering 
Justere medarbeideres kompetanse slik at 
de kan gå over i andre oppgaver (ev også i 
andre sektorer) når vi justerer nedtak av 
arbeidsstokken gjennom intern mobilitet. 

Kjenner ikke mulig overtallighet i dag og vet 
ikke om det er noe problemstilling. 
Gjøre ledere gode på tilpasninger. Spesielt i 
starten når behovet oppstår. Mulighetene / 
reglene er der – men er ikke kjent ute i 
organisasjonen. Henger sammen med punkt 
om lederstøtte. Opplæring i regelverk, trening 
med prosess. 

Elisabeth Djønne Se «Lederstøtte»  



 

Ringerikskjøkken 
Fremtidig organisering. Prising av 
produkter. 

Saken er ferdig utredet og ligger hos 
Rådmannen til vurdering. 

Kirsten Orebråten Sveinung Homme Høst 2014 

Bruk av LEAN som metode 
Rådmannen var 02.04.2014 på møte i 
Raufoss. De har Sintef inne på LEAN. Bruke 
dette også som metode i Ringerike? 

 pilot gjennomført 2013 

 Ha delprosjekt 2014 for å utvikle metode. 
OU-prosjekt med Sintef? 

 Se helhet 

 «Full fart» fra 2015 

 Være kontinuerlig (starte på nytt når hele 
organisasjonen er gjennomgått) 

 Bør være minst selvfinansierende ev også 
bedre kvalitet til samme kostnad 

 

Tore Isaksen Elisabeth Djønne  

 

  



 

VEDLEGG – OVERSIKTSKART TJENESTELEVERING 

 


