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Lokaler til IKT-avdelingen  

 

Rådmannen viser til spørsmål i formannskapet 16.09.2014 fra repr. Aasen (Sp) vedr at IT-

avdelingen nå skal flytte fra rådhuset til eksterne lokaler og ønsker svar på mandat, 

finansiering mv. 

Arbeidet med å se på mer egnede lokaler for IT startet allerede i 2012. Som oppfølging av 

arealrapporten besluttet rådmannen høsten 2013 at IT skulle fortsette sitt arbeid med å se på 

mer egnede lokaler på utsiden av rådhuset. For å oppnå bedre sikkerhet, økt produktivitet og 

kunne forenkle rutiner var det viktig å finne effektive lokaler som gir: 

 
- Godt arbeidsmiljø (effektive arbeids- og fellesarealer). 

- Sikkert, oversiktlig og tilgjengelig serverrom (tilgangskontroll, alarmsystemer, brannsikring, 

strømsikring, kjøling, nødstrøm til servere og kjøling). 

- Tilrettelegger for mer interkommunalt IKT samarbeid (IT-enheten i Ringerike drifter i dag alle 

Lønn, Personal og Økonomi systemene for Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommuner). 

- Varehåndtering (Mottak, klargjøring og utlevering av IKT utstyr). 

- Kundemottak (skille mellom service og driftsmiljø). 

- Fleksible møterom med mulighet for kursvirksomhet. 

Rådmannen orienterte om flytting av IT-avdelingen i referatsak til Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltningen (HMA) den 2.desember 2013. Referatsaken var en oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 118/13 den 31.10.2013 om oppfølging av kommunens 

bygningsarealer hvor kommunestyret vedtok at HMA skulle følge arbeidet med oppfølging av 

arealprosjektet inntil politisk sak innen april 2014 (behandlet som sak 71/14 i 

kommunestyrets møte 22/5-2014). 

IT-avdelingen har vært i markedet for å se på egnede lokaler. Totalt har 8 lokasjoner vært til 

vurdering før valget våren 2014 falt på 4.etasje i Kulturhuset. Disse lokalene kan tilpasses 

fullstendig til formålet og har en fordel ved at de ligger langs eksisterende fibertrase for 

kommunikasjon i Ringerike kommune. Lager etableres inne i disse lokalene. Lokalene er 

fleksible og kan enkelt tilpasses forskjellige behov. Det kan imidlertid være utfordring å finne 

egnede parkeringsløsninger. 

IT-avdelingen finansierer økte eksterne leiekostnader gjennom bedre effektivitet innenfor 

drift og service som følge av mer egnede og mer effektive lokaler. Som følge av økt 

effektivitet, kan bemanningen holdes på et lavere nivå enn dagens. Leiekostnadene er i 



 

overkant av 800.000,- kr årlig inkl fellesutgifter. IT-avdelingens driftsbudsjett er i overkant av 

18 millioner kr (inklusive driftsavtaler og lisenser) slik at dette innebærer en effektivisering 

på ca 4-5%.  

Leie av eksterne arealer for IT innebærer derfor ikke økt kostnad for Ringerike kommune – 

men tilrettelegger for mulig lavere kostnader da vi kan flytte andre enheter / virksomheter inn 

i rådhuset. 
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Ringerike kommune - søknad om garanti til Flerbrukshallen AS

Vi viser til kommunens søknad av 29.09. d.å.

VEDTAK

Fylkesmannen godkjenner herved Ringerike kommunestyres vedtak av 25. september 2014 i 
sak 116/14 om å garantere med selvskyldnergaranti for spillemidler som Flerbrukshallen AS 
mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss.  Garantien gjelder for inntil 40.950.000 
kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige dette beløpet.  Garantien 
opphører i sin helhet etter 20 år.

  
  

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Lisbet K. Smedaas Wølner
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