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Månedsrapport november 2014  

 

Arkivsaksnr.: 15/73   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Formannskapet 13.01.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.11.2014. Helårs 

prognose for regnskapsåret 2014 viser er mindreforbruk på 8,7 mill. kroner. Det er 

økonomiske driftsutfordringer og merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og 

kultur og helse og omsorg. I tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 

mill. kroner lavere enn budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir noe bedre enn budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og 

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

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

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200  
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Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

20 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 

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

nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

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

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 

150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 

mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

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

Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig 

avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 
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 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

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

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Vi går mot slutten av 2014 og det er gledelig å registrere at årets økonomiske resultat ser ut til 

å komme i havn omtrent som planlagt. Det har vært et utfordrende driftsår hvor inntektene og 

driftsutgiftene har måttet justeres underveis i året. Dette er krevende for hele organisasjonen, 

men nødvendige politiske beslutninger har blitt gjort og alle ansatte har tilpasset 

arbeidshverdagen for å kunne gi et best mulig tilbud til befolkningen. Også i 2014 har det 

vært nødvendig med omstruktureringer for å tilpasse driften til de økonomiske rammene 

kommunen har til rådighet. Årsprognosen i årets siste månedsrapport viser at vi har 

driftsutfordringer også fremover, i og med at de to største driftsområdene varsler merforbruk i 

forhold til budsjett. Kommunen har fått ekstraordinære inntekter som vil dekke opp for dette i 

år, men vi kan ikke regne med slike inntekter i 2015. Rådmannen vil sammen med sine ledere 

i hele organisasjonen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt med å tilpasse driften 

ytterligere slik at Ringerike kommune innfrir sine budsjettmål i 2015, og på den måten sikrer 

kommunens innbyggere et godt og forutsigbart tjenestetilbud i årene fremover. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport november 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Arkivsaksnr.: 14/3835   Arkiv: 202 D13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Formannskapet 13.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

Innledning 
 

Bakgrunnen for finansieringsavtalen er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 2010. 

Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med forslaget 

«Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

 

Formålet med denne finansieringsavtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom Ringerike 

kirkelige fellesråd (RKF) som byggherre og RK som har et finansieringsansvar iht. kirkeloven 

§ 15.  

 

Finansieringsavtalen bygger på politiske vedtak og det er derfor i utgangspunktet ikke 

nødvendig med en politisk behandling av avtalen. Imidlertid er det uenighet med RKF på 

enkelte punkter og det er behov for politisk avklaring før finansieringsavtalen sluttføres og 

signeres. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Rådmannen har i 2014 utarbeid forslag til finansieringsavtale mellom Ringerike kommune og 

RKF. RKF behandlet forslaget i sitt møte i november 2014 og gjorde følgende vedtak: 

 

Rkif  96/2014            HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med kommunen 

  

Vedtak: 

Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3: 

Husleiesummen på kroner 476.000,-  indeks justeres tilsvarende husleieindeksen i 

SSB. 

Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016. 
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Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif. 

 

RKF ønsker at det blir en egen husleiesum som er synlig for alle parter og at denne summen 

indeksjusteres slik husleien ellers ville ha gjort i arealene kommunen i dag leier i Storgata. 

RKF ønsker videre at husleiesummen utbetales fra 01.01.2016. Byggestart er planlagt i mars 

2015, og med ferdigstillelse i juni 2016. RKF opplever at de tar et større økonomiske grep for 

å få kontor på plass i kirken enn kommunen.  

 

Juridiske forhold  
 

Hele kirkeloven: { HYPERLINK "https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31" }  
  

Kirkeloven §15 

 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til 

daglig leder av kirkelig fellesråd,  

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 

hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og 

b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Gjenoppbygging av Hønefoss kirke har vært gjenstand for mange politiske saker og vedtak. 

Finansieringsavtalen bygger på følgende vedtak; 
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Kommunestyrevedtak 

 

SAK 86/14, KOMMUNESTYRET 26.06.2014, FINANSIERING GJENOPPBYGGING 

HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 

3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill. 

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 

Formannskapsvedtak 

 

Sak: 182/12 KONTORLOKALER I KIRKEGATA 10 FOR HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av 

kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å 

legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. 

  

Sak: 151/13 HØNEFOSS KIRKE – KONTORLOKALER 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke 

under forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens 

kostnader for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen opplever at tidspunkt for overføring av husleiesum er i strid med tidligere 

politiske vedtak. Husleieavtalen i Storgata går ut 31.12.2017. Rådmannen opplever signalene 

fra den politiske behandlingen av kontorer i kirken at det kan aksepteres at RKF kompenseres 

med husleiekostnadene fra det tidspunkt kontorene i kirken står klare til bruk og at 

rådmannen gjennom senere forslag til budsjett må finne forslag til dekning.  

   

At RKF skal kompenseres tilsvarende kommunens leiekostnader før kontorene i kirken tas i 

bruk er imidlertid ikke i tråd med de politiske signalene.  

 

Rådmannen vurderer også at det ikke er riktig å imøtekomme de øvrige merknadene RKF 

vedtok. Finansieringsavtalen legger opp til at det er kommunens husleiekostnad ved 

overføringstidspunktet som gjelder, dvs det innrømmes indeksregulering frem til beløpet 
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overføres første gang. Deretter mener rådmannen at det blir feil å lage en binding med 

indeksregulering i årene fremover. Det riktige vil være at kostnaden inngår i den årlige 

overføringen til RKF og at beløpets størrelse er avhengig av årlige forhandlinger og 

bevilgninger. Kommunestyret var i sak 84/14 tydelig på at RKF selv må risiko for renter og 

avdrag som følge av kapitalisering av reduserte kostnader. 

 

 

Vedlegg 
 Utkast til finansieringsavtale, datert 13.november 2014. 

 Epost fra kirkevergen med Ringerike kirkelige fellesråds vedtak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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Hole kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - uttalelse til planprogram  

 

Arkivsaksnr.: 14/3839   Arkiv: PLN 000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Formannskapet 13.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gir følgende høringsuttalelse til Hole kommune når det gjelder 

oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel:  

a. Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 

Hole kommune, behandlet i formannskapet i Hole kommune 19.11.2014.  

b. Forslag til planprogram er et omfattende og grundig dokument, som danner et 

godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

c. Ringerike kommune ser fram til å motta forslag til ny samfunnsdel for Hole 

kommune ved høring og offentlig ettersyn.  

d. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget, hvor det blant annet foreslås 

å:  

- ta inn det helsefremmende perspektivet i planprogrammet.  

- nevne pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden.   

- vise til nye statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

 

Sammendrag 
Formannskapet i Hole vedtok 19.11.2014 å varsle oppstart av arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel. I samme sak vedtok formannskapet å sende forslag til 

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. I dette saksframlegget gjøres det 

kort rede for innholdet i planprogrammet, og de punktene som er mest relevante for Ringerike 

kommune.  

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har mottatt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

for Hole kommune til uttalelse. Planen skal gjelde for perioden 2015-2026. Se vedlegg 1. 

Høringsfrist er satt til 12.01.2015. Rådmannen har bedt om utsatt frist til 19.01.2015, slik at 

uttalelsen først kan behandles i formannskapet. I 2015 vil det bli åpna for å komme med 

innspill til selve høringsdokumentet for samfunnsdelen.  

 

Forslag til planprogram 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. plan- og 

bygningsloven § 4-1 annet ledd.  

 

Planprogram for revidering av Hole kommunes samfunnsdel har følgende hovedkapitler:  

 Føringer og rammer for planarbeidet.  
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 Kommunereformen.  

 Hole kommunes muligheter og utfordringer.  

 Visjon og satsingsområder.  

 Tema som skal utredes.  

 Om utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.  

 Medvirkning.  

 Framdrift i planarbeidet.  

 Organisering av planarbeidet.  

 

Kommunal planstrategi for Hole kommune ble vedtatt 05.11.2012, og har 3 satsingsområder:  

1. Barn- og unge og deres oppvekstmiljø.  

2. Næringsutvikling.  

3. Hovedsatsingsområde: «Det gode liv» basert på kultur og natur.  

 

Hole kommunes visjon er: Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid.  

Denne visjonen ble vedtatt i 2007, og det ser ut til at visjonen fastholdes i ny kommuneplan.  

 

Alternative løsninger 
Dersom formannskapet har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra 

Ringerike, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.  

 

Formannskapet kan også velge å ikke sende uttalelse.  

 

Rådmannens vurdering 
Form og innhold 

Rådmannen støtter ambisjonen om å forenkle ny samfunnsdel i forhold til eksisterende plan. 

En konkret og relativt kortfatta kommuneplan skrevet med et klart språk vil være lettere 

tilgjengelig for flere, og dermed være enklere å følge opp i daglig arbeid med saksbehandling 

og gjennomføring av tiltak.  

 

Det virker som et godt grep å formulere konkrete "spørsmål som bør besvares" i 

planprogrammet. Dette vil trolig lette det videre planarbeidet.   

 

Rådmannens generelle inntrykk er at forslag til planprogram er et omfattende og grundig 

dokument, som danner et godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

 

Ringeriksregionen, samferdsel og vekst 

Ringeriksregionen har en rekke felles interesser og utfordringer, og har i dag et formalisert 

regionsamarbeid. "Hole sin plass i Ringeriksregionen" er behandlet i et eget kapittel i 

planprogrammet (6.4).  

 

Det er et felles ønske om vekst i regionen. Hole har de siste 5 åra hatt en gjennomsnittlig 

befolkningsvekst på 2,39 %. Befolkningsvekst er tatt med som et tema som skal utredes 

(kapittel 6.2). Her er også E16 og Ringeriksbane er omtalt, da disse prosjektene vil kunne få 

vesentlige konsekvenser for Hole. Konsekvensene av vekst og hvor sterk vekst som er 

ønskelig, er tatt med under "spørsmål som bør besvares".  

 

Folkehelse 
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Folkehelse og forebyggende arbeid er tatt inn som et tema som skal utredes (kapittel 6.1). 

Folkehelsemelding for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret 21.02.2013. I dette 

dokumentet har det helsefremmende perspektivet en sentral plass. Rådmannen anbefaler at 

Hole kommune vurderer å ta inn det helsefremmende perspektivet i planprogrammet, i tillegg 

til det forebyggende.  

 

Kommunedelplan for Steinsfjorden 

Pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden bør nevnes under "andre planer 

og strategier".  

 

Transport og arealplanlegging 

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt 

26.09.2014. Disse erstatter tidligere RPR for samordnet areal og transportplanlegging, som 

det er vist til i planprogrammet. Dette til orientering.  

 

Vedlegg 
1. Forslag til planprogram, høringsutkast november 2014 

2. *Høringsbrev datert 21.11.2014 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Jevnaker kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 - uttalelse  

 

Arkivsaksnr.: 14/3840   Arkiv: PLN 000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Formannskapet 13.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vises til høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel for Jevnaker kommune, 

behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.2014.  

2. Ringerike kommune støtter planforslaget som helhet, og spesielt målsettingene som 

gjelder verdiskaping og samferdsel.  

3. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget.  

 

Sammendrag 
Jevnaker kommune har sendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring. I dette 

saksframlegget gjøres det kort rede for innholdet i planen, og de punktene som er mest 

relevante for Ringerike kommune.  

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har mottatt forslag til Jevnaker kommunes samfunnsdel for perioden 

2014-2024. Se vedlegg 1. Høringsfrist er satt til 15.01.2015. Rådmannen har bedt om utsatt 

frist til 19.01.2015, slik at uttalelsen først kan behandles i formannskapet.  

 

Jevnaker kommunestyre behandlet planforslaget 13.11.2014, og vedtok å sende planforslaget 

på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Samfunnsdelen er kommunens overordna 

strategiske styringsdokument, og inneholder både langsiktige mål og 4-årige periodemål for 

Jevnakers utvikling.  

 

Samfunnsdelen inneholder temavise mål for følgende områder:  

4.1 Stedsutvikling Nesbakken 

4.2 Bolyst og attraktivitet 

4.3 Levekår 

4.4 Verdiskaping 

4.5 Samferdsel, areal, klima og beredskap 

4.6 Kommunen som organisasjon 

 

Videre følger en oversikt over noen av målsettingene innen område 4.4 og 4.5, som er 

relevante også for Ringerike kommune.  

 

Kapittel 4.4 Verdiskaping 

Hovedmål for verdiskaping er:  

Legge til rette for å øke antall arbeidsplasser i Jevnaker og i regionen for øvrig.  

 

Utviklingsmål er blant annet:  
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- Nært samarbeid med kommunene og andre aktører for å følge opp Omstillingsplanen 

for Ringeriksregionen.  

- Næringsområdene på Bergermoen utvikles i sammenheng med øvrig 

næringsvirksomhet på Eggemoen.  

- Bidra til å utvikle opplevelsesbasert næring med basis i Kistefos-Museet og Hadeland 

Glassverk.  

 

Kapittel 4.5 Samferdsel, areal, klima og beredskap 

Hovedmål her er:  

  Ny E-16 og Ringeriksbane til regionen og økt bruk av kollektivtransport. Kvaliteten 

  på kommunale veier bedres. Bærekraftig utvikling og arealforvaltning og reduksjon 

  av lokale klimautslipp.  

 

Utviklingsmål er blant annet:  

- Ny E16 Olum-Eggemoen og avlastet vei tas i bruk innen 2020.  

- E16 videreføres med ny parsell til Hen.  

- Delta aktivt med å utvikle gode vei- og jernbaneforbindelser mellom Oslo og 

Hønefoss.  

- Bedre kollektivforbindelser til og fra Jevnaker og utrede lokalbane Hønefoss-

Jevnaker-Roa.  

 

Alternative løsninger 
Dersom formannskapet har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra 

Ringerike, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.  

 

Formannskapet kan også velge å ikke sende uttalelse.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen merker seg at samferdsel har fått en viktig plass i samfunnsdelen, og at arbeid for 

veg og jernbaneforbindelse er høyt prioritert. Videre trekkes regionalt samarbeid og bolig- og 

arbeidsmarked fram som drivere for kommunens utvikling. 

 

Rådmannen slutter seg til disse prioriteringene, og viser til at det er et felles ønske om vekst i 

regionen. Rådmannen ser positivt på utviklingsmålene som er nevnt ovenfor når det gjelder 

verdiskaping og samferdsel.  

 

Det er en spennende utvikling som foregår på Eggemoen, som vil kunne gi ringvirkninger 

både for Jevnaker og Ringerike.  

 

Kistefos har kjøpt en eiendom i Ringerike, og har varsla at de ønsker å starte opp en 

reguleringsplan for dette området, og arealet som ligger i Jevnaker kommune. Dette 

planarbeidet vil foregå i samarbeid mellom de to kommunene og Kistefos. Ringerike 

kommune ønsker å støtte opp om utviklingen av Kistefos.  

 

Jevnaker og Ringerike har en felles interesse i å få planlagt og utbygd E16 i retning 

Gardermoen. Planarbeidet for forkortelsen Nymoen-Eggemoen skal startes opp på nyåret, og 

her vil Ringerike kommune legge til rette for en rask framdrift.  
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Jevnaker har videre foreslått et utviklingsmål om å: Bedre kollektivforbindelser til og fra 

Jevnaker og utrede lokalbane Hønefoss-Jevnaker-Roa. Ringerike er åpne for å samarbeide 

om dette.  

 

 Vedlegg 
1. Høringsutkast, samfunnsdel behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.14 

2. *Høringsbrev datert 18.11.2014 

 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Spillemidler 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/526   Arkiv: 243 C2  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Formannskapet 13.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 
Ordinære anlegg 

Anleggsnr Pr. Anleggseier Anlegg Sum 

0605025001 1 Ådal skytterlag Klubbhus Somma Skytebane 1.000.000 

0605025701 2 Ringerike kommune Kunstgress Heradsbygda 2.500.000 

0605009601 3 Fossekallen IL O-kart Vælsvann øst 26.500 

0605026201 4 Buttentjern 
Jaktskytesenter SA 

Compacsporting – trapbane 1.000.000 

0605026701 5 Ringerike O-lag  Kart Damlia-Løvlia 108.000 

0605026001 6 Ringerike kommune Hønefoss Arena 40.850.000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anleggsnr Pr. Anleggseier Anlegg Sum 

0605025401 1 Ringerike O-lag Skolegårdskart 52.500 

0605002906 2 Ringerike kommune Ballbinge Vang skole 230.900 

0605025801 3 Ringerike kommune Ballbinge Ulleråls skole 182.000 

0605025901 4 Ådal IL Møltemyra 
sandhåndballbane 

104.000 

0605027201 5 Ringerike kommune Søndre Park 
aktivitetsanlegg 

300.000 

 

 

Beskrivelse av saken 
Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg 

beløper seg til kr 45.484.500, hvorav søknadssummen til Hønefoss Arena utgjør kr 

40.850.000. Nærmiljøanlegg har en søknadssum på kr 869.400.  

 

I 2014 fikk følgende anlegg tildelt spillemidler: 

Ådal skytterlag, Nye Somma skytebane fikk tildelt kr 860.000. 

Ringerike O-lag, nytt kart Eggemoen fikk tildelt kr 127.000. 
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Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker framover i 

prioriteringskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

For 2015 har det kommet til 2 nye søknader på ordinære anlegg. Ringerike orienteringslag 

søker om midler til nytt O-kart Damlia-Løvlia og Ringerike kommune søker midler til 

Hønefoss Arena. I kategorien nærmiljøanlegg er det en ny søknad, Ringerike kommune søker 

om midler til aktivitetsanlegg i Søndre park. 

  

 

Vedlegg 
Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 

 





 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Hans A. Støen 

hans.stoen@gmail.com  

 

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/858-8 4426/14 PLN 52/1  18.11.2014 

 

GNR/BNR 52/1 KLAGE PÅ ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR – 

FORELØPIG SVAR OG MELDING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK 

 

Saken gjelder 

Eiendom gnr/bnr:  52/1 

Tiltakets art:  Uttak av grus 

Tiltakshaver/grunneier: Hans Anton Støen 

 

Bakgrunn 

Viser til forhåndsvarsel datert 03.10.2014 samt melding om delegert vedtak om ileggelse av 

overtredelsesgebyr datert 06.11.2014, saksnr. 71/14.  

I brev datert 14.11.2014 klager du på vedtaket om ileggelse av overtredelsesgebyr. Vi mottok 

klagen på e-post 17.11.2014.  

I klagen står det at du påklager vedtaket til fylkesmannen. Klager skal sendes til det 

forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 32. Det er altså 

kommunen som er underinstans og vurderer klagen. Fylkesmannen er klageinstans og skal 

behandle saken på nytt dersom underinstansen ikke gir medhold i klagen.  

 

Vurdering 

17.06.2014 vedtok formannskapet å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Vedtaket ble påklaget i brev 20.08.2014. Klagen er nå hos fylkesmannen til endelig 

behandling. Det er en del problemstillinger i klagebehandlingen som vil være relevante også 

for saken om ileggelse av overtredelsesgebyr. Med bakgrunn i dette ønsker rådmannen å 

avvente behandling av klagen på ileggelse av overtredelsesgebyr til klagesak om forbud mot 

tiltak er avgjort. Forventa svar på klagebehandlingen er januar/februar 2015.  

Dette er et foreløpig svar på klage på ileggelse av overtredelsesgebyr, og rådmannen har så 

langt ikke foretatt noen realitetsbehandling av denne klagen.  

 

Delegert vedtak 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Iverksetting av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for tiltak på gnr/bnr 52/1 saksnr. 

71/14 utsettes til klage på dette vedtaket er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

Saken er behandla som saksnr. 91/14 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning. 

Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven er delegert til 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Avgjørelsesmyndigheten i kurante saker er 
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videre delegert til rådmannen. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement, vedtatt av 

kommunestyret 20.06.2013.  

Vedtaket innebærer at gebyr som er sendt ut slettes.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut E. Helland 

Kommunalsjef teknisk 

 

      Guro Skinnes 

      Saksbehandler 

      guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud, postmottak@fmbu.no 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

  



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/73-1   Arkiv:   

 

Månedsrapport november 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.11.2014. Helårs 

prognose for regnskapsåret 2014 viser er mindreforbruk på 8,7 mill. kroner. Det er 

økonomiske driftsutfordringer og merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og 

kultur og helse og omsorg. I tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 

mill. kroner lavere enn budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir noe bedre enn budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og 

omsorg. 



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

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

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

20 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd 

enn budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 

2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 

prognosen nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 

Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som 

skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer 

og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 



budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

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

og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for 

øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

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

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Vi går mot slutten av 2014 og det er gledelig å registrere at årets økonomiske resultat ser ut 

til å komme i havn omtrent som planlagt. Det har vært et utfordrende driftsår hvor 

inntektene og driftsutgiftene har måttet justeres underveis i året. Dette er krevende for hele 

organisasjonen, men nødvendige politiske beslutninger har blitt gjort og alle ansatte har 

tilpasset arbeidshverdagen for å kunne gi et best mulig tilbud til befolkningen. Også i 2014 

har det vært nødvendig med omstruktureringer for å tilpasse driften til de økonomiske 

rammene kommunen har til rådighet. Årsprognosen i årets siste månedsrapport viser at vi 

har driftsutfordringer også fremover, i og med at de to største driftsområdene varsler 

merforbruk i forhold til budsjett. Kommunen har fått ekstraordinære inntekter som vil dekke 

opp for dette i år, men vi kan ikke regne med slike inntekter i 2015. Rådmannen vil sammen 

med sine ledere i hele organisasjonen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt med å 

tilpasse driften ytterligere slik at Ringerike kommune innfrir sine budsjettmål i 2015, og på 

den måten sikrer kommunens innbyggere et godt og forutsigbart tjenestetilbud i årene 

fremover. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport november 

 

 

Lenker 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i 

driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå 

uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil 

utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.11.2014. 

Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og 

økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften 

fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent 

av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. kroner i forhold 

til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og omsorg. 

 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann 

og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og 

administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 20 mill. kroner 

samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter 

forbedrer den totale prognosen. 

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

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

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike 

betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette 

oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert. 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

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

inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av 

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

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

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

gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

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

midler til lønnsvekst. 

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

løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

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

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

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

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 

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 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og 
næringsliv  

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

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

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

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

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb 

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

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

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

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

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen 

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

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker 
hverandre både i arbeidssammenheng og privat 
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4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

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

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

resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet 

for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %. 

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

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

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

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

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

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.   
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

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

 

Folkevalgte og revisjon (område 0) 
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,6 

mill. kroner. 

 

 

Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,7 mill. kroner. 

 

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye 

kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

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

omfang som det nå er behov for.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill. 

kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten 

regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

Driftsresultat 5 906 5 129 6 002 6 612 610 9 % 169

Driftsutgifter 6 024 5 357 6 143 6 865 722 11 % 224

Driftsinntekter -118 -228 -141 -253 -112 44 % -55

Finansresultat -49 -639 45 45 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % 0

Finansinntekter -49 -639 -10 -10 0 0 % 0

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

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

Driftsregnskap 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

Driftsresultat 16 395 21 644 23 334 21 697 -1 637 -8 % -1 266

Driftsutgifter 18 075 23 355 25 637 22 828 -2 808 -12 % -1 713

Driftsinntekter -1 680 -1 711 -2 303 -1 132 1 171 -103 % 447

Finansresultat -415 -559 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 1 0 0 0 0

Finansinntekter -415 -560 -100 -100 0 0 % 0
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,7 

mill. kroner. 

 

Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på rundt 2 

mill. kroner. Lønnskostnadene blir lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid, 

og også innkjøp er noe lavere enn budsjettert. IT- avdelingen har foreløpig ikke bemannet opp i det 

tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for Lønns-, Personal- og 

Økonomisystemene for 5 kommuner.   

Manglende gebyrinntekter (ca 0,5 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt økonomisystem 

1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet. 

 

Oppvekst og kultur (område 3) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske 

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 8,1 mill. kroner.  

 

Prognosen er endret med 1,4 mill. kroner siden forrige rapportering. Dette skyldes små endringer 

innenfor flere av enhetene. Blant annet noe mindre inntekter enn først antatt knyttet til 

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

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

Driftsregnskap 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

Driftsresultat 68 327 65 744 68 771 70 764 1 994 3 % 1 510

Driftsutgifter 72 649 69 026 73 199 75 354 2 156 3 % 2 215

Driftsinntekter -4 321 -3 282 -4 428 -4 590 -162 4 % -705

Finansresultat -296 -160 -283 -594 -311 52 % -402

Finansutgifter 5 13 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -302 -173 -291 -600 -309 52 % -400

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

Driftsresultat 416 896 509 710 554 648 546 445 -8 203 -2 % -6 911

Driftsutgifter 496 961 591 669 659 507 651 022 -8 484 -1 % -10 462

Driftsinntekter -80 065 -81 958 -104 859 -104 578 281 0 % 3 551

Finansresultat -777 -868 -264 -179 85 -48 % 144

Finansutgifter 38 8 12 10 -2 -17 % 0

Finansinntekter -815 -876 -276 -189 87 -46 % 144
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Ringerikshallen, noe høyere forbruk i barnehagene enn tidligere rapportert og ytterligere økning i 

merforbruk knyttet til avlastningstjenester for barn og unge. 

Merforbruket på 8,1 mill. kroner kan knyttes til merutgifter på kommunalt tilskudd til private 

barnehager, opprettelse av flere private og kommunale barnehageplasser enn budsjettert, økte tiltak 

barn og unge, fortsatt ekstraordinært mange og dyre tiltak i barnevernet samt en økning i 

kostnadskrevende avlastningstiltak/barneboliger for barn og unge. Det er også et avvik på kultur-

området som skyldes ekstraordinære utbetalinger av tilskudd samt bortfall av inntekter. 

 

Helse og omsorg (område 4) 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 13,5 mill. kroner. En forbedring på 4,2 mill. kroner fra forrige 

månedsrapport. 

 

Det er hovedsakelig tre faktorer som bedrer prognosen; en mer nøyaktig beregning av refusjon for 

ressurskrevende brukere viser noe høyere inntekter enn først antatt. I tillegg ser regnskapet for årets 

medfinansiering av sykehusinnleggelser ut til å komme bedre ut enn tidligere beregnet. Det er også 

flere av enhetene i driften som melder om noe forbedringer i prognosen. 

Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen: 

- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en 

økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten. 

- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til 

budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.  

- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

Driftsresultat 651 934 614 291 630 374 613 748 -16 625 -3 % -20 878

Driftsutgifter 796 895 765 995 824 406 781 329 -43 077 -6 % -36 160

Driftsinntekter -144 961 -151 704 -194 032 -167 581 26 452 -16 % 15 282

Finansresultat -3 307 -6 555 -3 320 -198 3 122 -1578 % 3 122

Finansutgifter 1 006 867 1 006 450 -556 -124 % -556

Finansinntekter -4 313 -7 422 -4 326 -648 3 678 -568 % 3 678
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I tillegg har kommunen har fått refusjonskrav fra andre kommuner i forhold til oppholdsutgifter for 

beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet).  Det er endringer i regelverket som 

gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 2,7 mill. kroner. Saken vil fra kommunens side 

bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt inn i prognosen. 

 

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

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,7 

mill. kroner. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av lønns-

budsjettet på teknisk. Ved miljø- og arealforvaltningen er det negativt avvik på lønn samt at 

gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Dette sammen med sommerens ekstrautfordringer med 

mange uttrykninger i forbindelse med brann og kjelleroversvømmelser dekkes fortsatt innenfor 

tildelte rammer for området som helhet.  

 Fra 1.januar 2015 organiseres eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, 

park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell. Arbeidet med ansettelse av nye enhetsledere er i 

gang. 

  

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

Driftsresultat 135 380 140 961 173 916 177 534 3 618 2 % 2 260

Driftsutgifter 270 751 290 600 329 613 339 874 10 261 3 % 3 530

Driftsinntekter -135 371 -149 639 -155 697 -162 340 -6 643 4 % -1 270

Finansresultat -308 -361 1 115 1 172 57 5 % -360

Finansutgifter 12 18 1 208 1 172 -36 -3 % -360

Finansinntekter -321 -379 -93 0 93 0
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Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2,6 mill. kroner. 

 

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i januar 2015 og 

regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Foreløpige 

beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen anslått til 

ca 2,6 mill. kroner.  

 

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser et negativt 

avvik på 5,2 mill. kroner.  

 

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og 

skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 

anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet, 

og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen. 

Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er 

budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.  

 

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 8 % -2 000

Driftsresultat 2 562 -3 855 -31 132 -32 409 -1 277 4 % -2 000

Driftsutgifter 6 319 1 045 -31 079 -32 355 -1 277 4 % -2 000

Driftsinntekter -3 757 -4 900 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 050 -7 912 0 -1 333 -1 333 0

Finansutgifter 51 378 53 836 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -55 428 -61 748 -50 000 -51 333 -1 333 3 % 0

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

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

Driftsregnskap -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsresultat -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 404 009 -1 240 625 -1 473 936 -1 479 176 -5 240 0 % -5 240

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0
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Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 33,8 mill. kroner 

lavere driftsregnskap enn budsjettert. 

 

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

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

Kommunens minimumsavdrag for året blir 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Resten av 

endringen fra forrige måneds rapport gjelder startlån. Som følge av lavere tap på lån enn budsjettert 

er renteinntektene på startlån økt med 0,7 millioner kroner. 

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

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

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i november.  

Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av 

salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP 

(10 mill. kroner).  Årets låneopptak gjennomføres i desember. Dette for å unngå unødige 

renteutgifter.  

  

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

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

Driftsregnskap 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200

Driftsresultat 60 352 0 0 0 0

Driftsutgifter 52 334 0 0 0 0

Driftsinntekter 8 18 0 0 0 0

Finansresultat 37 916 10 999 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200

Finansutgifter 99 076 53 201 87 083 92 983 5 900 6 % 5 000

Finansinntekter -61 160 -42 202 -45 117 -17 217 27 900 -162 % 27 200
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7. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

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

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved 

inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 

2526 til 2254.  

Status i 2014 ser slik ut: 

 
 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i desember. Samtidig er antall 

ansatte økt med 8, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av året.  

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte. 

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.12.2014

Antall årsverk 1854 1809 1771

Antall ansatte 2254 2317 2262



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3835-2   Arkiv:   

 

Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 

finansieres i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

 

Innledning 
 

Bakgrunnen for finansieringsavtalen er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 

2010. Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med forslaget 

«Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

 

Formålet med denne finansieringsavtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom Ringerike 

kirkelige fellesråd (RKF) som byggherre og RK som har et finansieringsansvar iht. 

kirkeloven § 15.  

 

Finansieringsavtalen bygger på politiske vedtak og det er derfor i utgangspunktet ikke 

nødvendig med en politisk behandling av avtalen. Imidlertid er det uenighet med RKF på 

enkelte punkter og det er behov for politisk avklaring før finansieringsavtalen sluttføres og 

signeres. 

 

Beskrivelse av saken 
 



Rådmannen har i 2014 utarbeid forslag til finansieringsavtale mellom Ringerike kommune 

og RKF. RKF behandlet forslaget i sitt møte i november 2014 og gjorde følgende vedtak: 

 

Rkif  96/2014            HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med kommunen 

  

Vedtak: 

Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3: 

Husleiesummen på kroner 476.000,-  indeks justeres tilsvarende husleieindeksen i 

SSB. 

Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016. 

Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif. 

 

RKF ønsker at det blir en egen husleiesum som er synlig for alle parter og at denne summen 

indeksjusteres slik husleien ellers ville ha gjort i arealene kommunen i dag leier i Storgata. 

RKF ønsker videre at husleiesummen utbetales fra 01.01.2016. Byggestart er planlagt i mars 

2015, og med ferdigstillelse i juni 2016. RKF opplever at de tar et større økonomiske grep 

for å få kontor på plass i kirken enn kommunen.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Hele kirkeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31  
  

Kirkeloven §15 

 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til 

daglig leder av kirkelig fellesråd,  

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 

hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 



Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) 

og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Gjenoppbygging av Hønefoss kirke har vært gjenstand for mange politiske saker og vedtak. 

Finansieringsavtalen bygger på følgende vedtak; 

 

Kommunestyrevedtak 

 

SAK 86/14, KOMMUNESTYRET 26.06.2014, FINANSIERING GJENOPPBYGGING 

HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 

3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp 

lån 

på kr. 2,9 mill. 

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 

Formannskapsvedtak 

 

Sak: 182/12 KONTORLOKALER I KIRKEGATA 10 FOR HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av 

kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å 

legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. 

  

Sak: 151/13 HØNEFOSS KIRKE – KONTORLOKALER 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke 

under forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens 

kostnader for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 

 

Rådmannens vurdering 



 

Rådmannen opplever at tidspunkt for overføring av husleiesum er i strid med tidligere 

politiske vedtak. Husleieavtalen i Storgata går ut 31.12.2017. Rådmannen opplever 

signalene fra den politiske behandlingen av kontorer i kirken at det kan aksepteres at RKF 

kompenseres med husleiekostnadene fra det tidspunkt kontorene i kirken står klare til bruk 

og at rådmannen gjennom senere forslag til budsjett må finne forslag til dekning.  

   

At RKF skal kompenseres tilsvarende kommunens leiekostnader før kontorene i kirken tas i 

bruk er imidlertid ikke i tråd med de politiske signalene.  

 

Rådmannen vurderer også at det ikke er riktig å imøtekomme de øvrige merknadene RKF 

vedtok. Finansieringsavtalen legger opp til at det er kommunens husleiekostnad ved 

overføringstidspunktet som gjelder, dvs det innrømmes indeksregulering frem til beløpet 

overføres første gang. Deretter mener rådmannen at det blir feil å lage en binding med 

indeksregulering i årene fremover. Det riktige vil være at kostnaden inngår i den årlige 

overføringen til RKF og at beløpets størrelse er avhengig av årlige forhandlinger og 

bevilgninger. Kommunestyret var i sak 84/14 tydelig på at RKF selv må risiko for renter og 

avdrag som følge av kapitalisering av reduserte kostnader. 

 

 

Vedlegg 
 Utkast til finansieringsavtale, datert 13.november 2014. 

 Epost fra kirkevergen med Ringerike kirkelige fellesråds vedtak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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AVTALE OM  

BYGGING OG FINANSIERING  

AV HØNEFOSS KIRKE  

 

1.  Parter, bakgrunn og formål med avtalen 

1.1 Avtaleparter er Ringerike kirkelige fellesråd (heretter kalt RKF) og Ringerike 

kommune (heretter kalt RK).  

1.2 Bakgrunnen for denne avtale er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 2010. 

Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med 

forslaget «Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

1.3 Formålet med denne avtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom RKF som byggherre 

og RK som har et finansieringsansvar iht. kirkeloven § 15.  

 

2.  Ansvar for byggeprosjektet - Byggherreansvar 

2.1 RKF er byggherre og ansvarlig for at ny Hønefoss kirke, inkludert utomhusområdene, 

planlegges og bygges i henhold til denne avtale.  

2.2 RKF engasjerer prosjektledelse og byggeledelse samt entreprenør og har det helhetlige 

ansvaret for å planlegge, utføre og følge opp prosjektet innenfor de fastsatte 

økonomiske rammer.  

For å ivareta sitt ansvar nedsetter RKF en byggekomite. Kommunen deltar med 2 

representanter i komiteen, hvorav en har stemmerett og den andre er kommunens 

prosjektansvarlige.  

Kirkevergen koordinerer den løpende kontakten mellom RKF og RK. 

2.3 RKF skal sikre at kirkebygget utformes slik at det fyller de kravene departementet 

stiller for godkjenning som soknekirke (antall plasser mv.). RKF skal innenfor den 

økonomiske rammen som er til rådighet tilstrebe tekniske løsninger som gir lavest 

mulige driftskostnader når kirken er ferdigstilt.  

2.4 RKF skal sørge for at bygget har nødvendig fullverdiforsikring i hele perioden.  
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3.  Fastsatt kostnadsramme og finansieringsansvar  

3.1  Total kostnadsramme for prosjektet bygging av ny kirke inkludert kontordel er 76,2 

millioner kroner eksl. merverdiavgift.  

Dette beløpet skal også dekke alle kostnader påløpt før inngåelse av denne avtale, 

herunder kostnader til avholdelse av arkitektkonkurranse, forprosjektering mv.  

3.2 Total kostnadsramme skal inkludere kostnader til: 

a) Nytt kirkebygg, inkludert nye kontorlokaler, og nødvendige byggtekniske 

installasjoner 

b) Ferdigstillelse av utomhusområdene. 

c) Altertavle  

d) Benker til kirkerommet. 

Alt øvrig utstyr og inventar, både til kirkerom og kontorer finansieres og anskaffes av 

RKF eller givere og omfattes ikke av kostnadsrammen. Det samme gjelder orgel. 

3.3 Den totale kostnadsrammen på 76,2 millioner, jfr. punkt 3.1, dekkes på følgende måte:  

a) RK yter tilskudd med totalt 26,3 millioner iht. kommunestyrets budsjettvedtak. 

RK gir ikke kompensasjon for merverdiavgift i tillegg til det fastsatte 

tilskuddet.  

b) RKF dekker 42,9 millioner hvorav 36 millioner er anslått forsikringsutbetaling 

for tidligere Hønefoss kirke med inventar, 2,9 millioner er lån med garanti fra 

kommunen og 4 millioner er egenandel/innsamlede midler.  

c) RKF vil inkludere nye kontorlokaler i kirkebygget, og finansierer selv 

merkostnaden anslått til 7 millioner ved lån. Iht. kommunestyrets vedtak i sak 

86/14 samtykker kommunen til årlig å overføre RKF det beløp kommunen 

dermed sparer i leie og fellesutgifter for RKFs nåværende lokaler ved tidspunkt 

RKF fraflytter Storgaten, dvs. 476.000 NOK pr 2014. RKF kan benytte beløpet 

til å dekke lånekostnader forbundet med nye kontorlokaler.  Beløpet inngår i 

overføringen til RKF fra det tidspunkt RKF har fraflyttet Storgaten.  

 Ved overskridelse av kostnadsrammen angitt i punkt 3.1 må RKF selv skaffe ekstern 

finansiering. Likeledes må RKF selv finne alternativ finansiering dersom den del av 

som RKF baserer på forsikringssum, innsamlede midler og egenkapital svikter. 

Kommunen gir ikke tilskudd utover det som fremgår av punkt a) og c).   

Momskompensasjon som RKF mottar ifm. utgifter til prosjektet kan benyttes i 

byggeprosjektet. 

Eventuelle økninger i RKFs driftsbudsjett som skyldes merarbeid ifm. gjennomføring 

av byggeprosjektet dekkes ikke av kommunen.  
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4.  Ansvar for økonomistyring og regnskap 

4.1 Lån som RK skal garantere for må på forhånd være godkjent av RK. 

4.2 RKF er ansvarlig for å føre regnskap for prosjektet i hele avtaleperioden.  

4.3 Kommunens andel av total kostnadsramme utbetales til RKF etter en utbetalingsplan 

som RKF foreslår og drøfter med RK når kontrakten med entreprenør foreligger.  

I prosjekt/byggeperioden foretar prosjektleder/byggekomiteen økonomirapportering til 

RKF i henhold til rutiner de fastsetter seg i mellom. RKF skal en gang hvert kvartal 

rapportere til RK ved rådmannen om prosjektets fremdrift og økonomi, og forøvrig 

dersom særskilte avvik fra fremdrift eller økonomisk ramme oppstår.  

Dersom prosjektet forsinkes medfører det ingen økning i kommunens andel. 

Kommunens utbetalinger forskyves tilsvarende forsinkelsen.  

5.  Avsluttende bestemmelser 

5.1 Denne avtalen gjelder fra undertegning og frem til kirkebygget er ferdigstilt og 

overtatt av RKF samt sluttoppgjør er foretatt. Forpliktelsen avtalt i punkt 3.3 c) gjelder 

likevel helt frem til lånet er nedbetalt.  

5.2 Avtalen er ikke gyldig før den er godkjent av RKF og kommunestyret i Ringerike 

kommune. 

 

Hønefoss__/__2014      Hønefoss__/__2014 

 

 

____________________     _____________________ 

Rådmann      Ringerike kirkelige fellesråd 

Ringerike kommune 



Fra: Kjetil Gjærde [mailto:kirkeverge@ringerike.kirken.no]
Sendt: 21. november 2014 15:45
Til: Knut Edvard Helland
Emne: Hønefosskirke. Finansieringsavtale.

HeiigjenKnutE.

Protokollenfra onsdagensmøteer ikkeendeliggodkjent,men jegoversenderlikeveldet somgjelder
saken«vår».

Rkif 96/2014 HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med
kommunen

VEDTAK
Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3:
Husleiesummen på kroner 476.000,- indeks justeres tilsvarende
husleieindeksen i SSB.
Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016.
Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif.

Somdet fremgåravreferatet,såer Rkifopptatt avat det blir enegenhusleiesumsomer synligfor
alleparter ogat dennesummenindeksjusteresslikhusleienellersville hagjort i Storgata.
Sidenkommunener økonomiskansvarligfor bådekontorholdogbyggingavkirke,såmå
husleiesummenutbetalesfra 01.01.2016.
Byggestarter planlagti mars2015,ogmedferdigstillelsei juni 2016.Mao såtar Rkifet større
økonomiskegrepfor å få kontor påplassi kirkenennkommunen.

Jegserfrem til enny revidertavtaleunderpkt 3.3

Haen fortsatt fin dag– og snarthelg.

Vennlighilsen
Ringerikekirkeligefellesråd
----------------
KjetilGjærde
Kirkeverge
Telefon+4741649292
Besøkosspå:www.ringerike.kirken.no
---------
Dennee-posten er kun beregnet for den personenden er rettet til og kan inneholde fortrolig og
taushetsbelagtinformasjon. Vennligstslett denne e-posten og eventuellevedleggsnarestdersomdu
har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsenderom feilen. Bruk og videreformidlingav
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.
---------



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3839-1   Arkiv:   

 

Hole kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - 

uttalelse til planprogram  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune gir følgende høringsuttalelse til Hole kommune når det gjelder 

oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel:  

a. Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 

Hole kommune, behandlet i formannskapet i Hole kommune 19.11.2014.  

b. Forslag til planprogram er et omfattende og grundig dokument, som danner et 

godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

c. Ringerike kommune ser fram til å motta forslag til ny samfunnsdel for Hole 

kommune ved høring og offentlig ettersyn.  

d. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget, hvor det blant annet 

foreslås å:  

- ta inn det helsefremmende perspektivet i planprogrammet.  

- nevne pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden.   

- vise til nye statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

 

Sammendrag 
Formannskapet i Hole vedtok 19.11.2014 å varsle oppstart av arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel. I samme sak vedtok formannskapet å sende forslag til 

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. I dette saksframlegget gjøres det 

kort rede for innholdet i planprogrammet, og de punktene som er mest relevante for 

Ringerike kommune.  

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har mottatt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

for Hole kommune til uttalelse. Planen skal gjelde for perioden 2015-2026. Se vedlegg 1. 

Høringsfrist er satt til 12.01.2015. Rådmannen har bedt om utsatt frist til 19.01.2015, slik at 

uttalelsen først kan behandles i formannskapet. I 2015 vil det bli åpna for å komme med 

innspill til selve høringsdokumentet for samfunnsdelen.  

 

Forslag til planprogram 



Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. plan- og 

bygningsloven § 4-1 annet ledd.  

 

Planprogram for revidering av Hole kommunes samfunnsdel har følgende hovedkapitler:  

 Føringer og rammer for planarbeidet.  

 Kommunereformen.  

 Hole kommunes muligheter og utfordringer.  

 Visjon og satsingsområder.  

 Tema som skal utredes.  

 Om utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.  

 Medvirkning.  

 Framdrift i planarbeidet.  

 Organisering av planarbeidet.  

 

Kommunal planstrategi for Hole kommune ble vedtatt 05.11.2012, og har 3 

satsingsområder:  

1. Barn- og unge og deres oppvekstmiljø.  

2. Næringsutvikling.  

3. Hovedsatsingsområde: «Det gode liv» basert på kultur og natur.  

 

Hole kommunes visjon er: Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid.  

Denne visjonen ble vedtatt i 2007, og det ser ut til at visjonen fastholdes i ny kommuneplan.  

 

Alternative løsninger 
Dersom formannskapet har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra 

Ringerike, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.  

 

Formannskapet kan også velge å ikke sende uttalelse.  

 

Rådmannens vurdering 
Form og innhold 

Rådmannen støtter ambisjonen om å forenkle ny samfunnsdel i forhold til eksisterende plan. 

En konkret og relativt kortfatta kommuneplan skrevet med et klart språk vil være lettere 

tilgjengelig for flere, og dermed være enklere å følge opp i daglig arbeid med 

saksbehandling og gjennomføring av tiltak.  

 

Det virker som et godt grep å formulere konkrete "spørsmål som bør besvares" i 

planprogrammet. Dette vil trolig lette det videre planarbeidet.   

 

Rådmannens generelle inntrykk er at forslag til planprogram er et omfattende og grundig 

dokument, som danner et godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

 

Ringeriksregionen, samferdsel og vekst 

Ringeriksregionen har en rekke felles interesser og utfordringer, og har i dag et formalisert 

regionsamarbeid. "Hole sin plass i Ringeriksregionen" er behandlet i et eget kapittel i 

planprogrammet (6.4).  



 

Det er et felles ønske om vekst i regionen. Hole har de siste 5 åra hatt en gjennomsnittlig 

befolkningsvekst på 2,39 %. Befolkningsvekst er tatt med som et tema som skal utredes 

(kapittel 6.2). Her er også E16 og Ringeriksbane er omtalt, da disse prosjektene vil kunne få 

vesentlige konsekvenser for Hole. Konsekvensene av vekst og hvor sterk vekst som er 

ønskelig, er tatt med under "spørsmål som bør besvares".  

 

Folkehelse 

Folkehelse og forebyggende arbeid er tatt inn som et tema som skal utredes (kapittel 6.1). 

Folkehelsemelding for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret 21.02.2013. I 

dette dokumentet har det helsefremmende perspektivet en sentral plass. Rådmannen 

anbefaler at Hole kommune vurderer å ta inn det helsefremmende perspektivet i 

planprogrammet, i tillegg til det forebyggende.  

 

Kommunedelplan for Steinsfjorden 

Pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden bør nevnes under "andre planer 

og strategier".  

 

Transport og arealplanlegging 

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble 

fastsatt 26.09.2014. Disse erstatter tidligere RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, som det er vist til i planprogrammet. Dette til orientering.  

 

Vedlegg 
1. Forslag til planprogram, høringsutkast november 2014 

2. *Høringsbrev datert 21.11.2014 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 
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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som skal fortelle oss hvordan vi skal skape et 

best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred samfunnsmessig 

tilnærming og skal trekke de lange linjene for å oppnå ønskete målsetninger. Langsiktige utfordringer skal 

belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte disse. Planene vil fungere som 

styringsverktøy for kommunen sin helhetlige planlegging og vil være grunnlaget for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med 

omverden, både lokalt og regionalt. Planen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative 

strategier for utvikling i kommunen. 

Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk som 

strekker seg utover disse 12 åra. I tillegg skal samfunnsdelen inneholde en handlingsdel som skal 

bestemme hva som skal prioriteres av tiltak de 4 første årene av planperioden. Handlingsdelen skal 

revideres årlig. 

 

2. FØRINGER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

Kommunen må ta hensyn til overordnede lover og forskrifter, retningslinjer og planer i sin 

kommuneplanlegging.  

2.1 RETTSLIG GRUNNLAG 

Plan og bygningsloven (PBL) legger de ytre rammene for hvordan kommunen skal planlegge. Viser til 

PBL sin formålsparagraf:  

§1-1 Lovens formål 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regional og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak av bruk og vern av ressurser.  

Byggesaksbehandlingen etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  

I PBL § 11-1 står det videre at kommunen skal ha en kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 

handlingsdel og arealdel. Loven legger føringer for hvordan planprosessen skal foregå. Den legger 

blant annet bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilke høringsprosess planen 
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skal ha. Det ikke satt noen direkte krav om hvilket innhold planen skal ha, men at ”samfunnsdelen skal 

ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 

kommunen som organisasjon”. Samfunnsdelen sin handlingsdel har til hensikt å angi hvordan planen 

skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelene skal revideres årlig. Økonomiplan 

etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen. 

2.2 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

Gjeldende Kommuneplan 2006 – 2017 Samfunnsdelen, ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2006 – 

sak K-065/06, og gjelder inntil ny revidert plan blir vedtatt.  

Kommunestyret vedtok  den 05.11.2012  kommunal planstrategi for Hole kommune.  Her bel det 

fastsatt at " Det igangsettes en revisjon av kommunedelplanens samfunnsdel. Det utarbeides et 

planprogram for revisjonsarbeidet som gir en oversikt av viktige temaer, organisering og tidsplan. " 

Planstrategiarbeidet legger føringer for at det fortsatt skal legges vekt på satsingsområdene i 

gjeldende samfunnsdelen av kommuneplan, men i større grad tilpasses dagens utfordringer.  

Satsingsområdene som skal videreføres er: 

• Barn- og unge og deres oppvekstmiljø 

• Næringsutvikling 

• Hovedsatsingsområde " Det gode liv" basert på kultur og natur. 

Planstrategien viser til at følgende temaer bør komme tydelig fram i revisjonen av samfunnsdelen: 

• Folkehelse /forebyggende arbeid 

• Befolkningsvekst 

• Stedsutvikling 

• Viktigste  satsingsområder 

• Hole sin plass i Ringeriksregionen 

• Grønn region, klima/energi 

• Næringsutvikling 

2.3 PLANPROGRAM 

Planprogrammet skal legges til grunn for gjennomføring av kommuneplanarbeidet. Det skal redegjøres 

for formålet med det kommende planarbeidet, hvilke tema som skal prioriteres, utredningsbehov, 

hvordan arbeidet skal gjennomføres med tilhørende høringsfrister og medvirkningsprosesser. 

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling skal forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn senest med varsel om oppstart og kunngjøring av 

planarbeidet. Frist for å gi uttalelser er satt til 6 uker. Etter høring skal Planprogrammet fastsettes av 

formannskapet og kommunestyret. 
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2.4 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra nasjonale og regionale 

myndigheter, de viktigste er gitt i vedlegg 1. Full oversikt over hvilke føringer og retningslinjer som vil 

bli brukt i denne revisjonen vil bli utarbeidet innenfor hvert tema-/virksomhetsområde.  

 

3. KOMMUNEREFORMEN 

I Sundvolden-erklæringen står det: "Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for 

at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. Samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF. (…) Regjeringen vil 

foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer 

makt og myndighet til mer robuste kommuner." 

Regjeringens mål for en ny kommunereform er: 

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige 

tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabilt arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en 

bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre 

forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet. Dette 

gjelder for arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også 

den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses 

naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og mer variert befolknings- og 

næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 

utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil ha bedre forutsetninger for effektiv 

ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 

4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til 

kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for 

interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i 

henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil få større frihet 

til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.  
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Regjeringens tidsplan for arbeidet med kommunereformen 

Tidsplan for prosessen stemmer ikke overens med de kommunale prosesser for kommuneplanarbeidet. 

Arbeidet med kommunereformen må derfor gjennomføres i en egen parallell prosess. Denne prosessen 

ledes av Formannskapet inkludert én representant fra SV. 

Dersom Hole kommune velger å bestå som egen kommune, skal samfunnsdelen fortelle oss hvordan vi skal 

skape et best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Alternativt vil samfunnsdelen kunne 

være vårt innspill til en ny kommuneplan i en ny kommunestruktur. 

Kommunens tidsplan tilsier at samfunnsdelen skal være vedtatt innen sommeren 2015, mens 

konklusjonene i kommunereformprosessen skal vedtas av kommunestyret ved årsskiftet 2015/2016. Ny 

planstrategi for neste rullering av kommuneplanen skal vedtas innen høsten 2016, og vil kunne ta inn over 

seg konklusjonene fra kommunereformen. 

 

4. HOLE KOMMUNES MULIGHETER OG UTFORDRINGER 

Hole kommune  står overfor mange muligheter og utfordringer i tiden som kommer i forhold til å fremstå 

som en attraktiv kommune for innbyggere, besøkende og næringsliv.  

Hole ligger sentralt med kort reisevei både til Hønefoss og til Oslo og Bærum (Oslo-regionen). Hole med 

sine tettsteder ligger landlig til med naturkvaliteter som mange søker. Dette er nok en av flere grunner til 

at kommunen har hatt en stor tilflytting i de senere åra. 

Kompetansenivået til kommunens innbyggerne er generelt høyt. De fleste i yrkesaktiv alder pendler i dag 

ut av kommunen for å jobbe i Oslo området eller i Ringerike. Utfordringen vil være å legge til rette for at 

flere av disse kan finne eller etablere arbeidsplasser her i kommunen.  

Frivillige lag og organisasjoner yter en stor innsats i det frivillige arbeide som gjøres i kommunen. Dette er 

med på å fremme et godt samhold i "bygda". Dette er noe som det er viktig å ta vare på, også i forhold til å 

integrere de som flytter inn til kommunen.   

Kommunen har en viktig rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og forvalter av fellesskapets verdier. I 

kommuneplanprosessen er det ønskelig at det blir satt opp felles målsettinger for kommunen og at en i 

fellesskap utarbeider klare strategier for hvordan disse målene skal nås. 

Konkrete utfordringer knytte til de temaer som skal utredes er nærmere omtalt i kap. 5. 
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4.1 KOMMUNENES ULIKE ROLLER 

Kommunen skal yte lovpålagte tjenester, herunder pleie- og omsorgstjenester og et tilfredsstillende 

undervisningstilbud. Samtidig som kommunen har en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for lokal 

verdiskaping i næringslivet og i perioder med omstillinger i det lokale næringslivet. Kommunen er også en 

stor arbeidsgiver, og det settes store krav til effektiv organisering og til kommunens bruk av 

lokalsamfunnets ressurser. 

4.1.1 HOLE KOMMUNE SOM TILRETTELEGGER OG FORVALTER 

Som myndighetsutøver pålegger kommunen plikter og tildeler rettigheter, innenfor de rammer som lover 

og statlige retningslinjer trekker opp. Kommunen er myndighetsutøver i en rekke sammenhenger, for 

eksempel på saker etter sosial- og helselovgivningen, plan- og bygningsloven og tilskuddsforvaltning til 

frivillige lag. 

Både kommunenes rolle som velferdsprodusenter og som myndighetsutøvere gjør hensynet til 

rettssikkerhet viktig i forholdet mellom kommunene og innbyggerne. Rettssikkerhet innebærer at den 

enkelte skal være sikret mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, at den enkelte skal ha 

mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser. Det stilles krav både til 

selve saksbehandlingen og til innholdet i de vedtak som fattes. 

4.1.2 TJENESTEPRODUKSJON 

Velfungerende, trygge og identitetsskapende lokalsamfunn er en grunnleggende forutsetning for et godt 

velferdssamfunn. Kommunen har et overordnet ansvar for velferdstilbudet til  sine innbyggere, bl.a. i 

forhold til grunnskoleopplæring, barnehager, sosialtjeneste, primærhelsetjeneste og pleie- og 

omsorgstjeneste. Nærhet til innbyggerne gir kommunen gode forutsetninger for å tilrettelegge for effektiv 

tjenesteproduksjon innenfor en rekke av de viktigste velferdsoppgavene. Forventningene til kommunal 

tjenesteyting øker i takt med velferdsøkningen. Det stilles bl.a. krav til at kommunen skal bidra til 

desentralisert sysselsetting og bosetting, at kommunen må møte ”eldrebølgen” ved å øke tilbudet på 

pleie- og omsorgstjenester, og det stilles stadig høyere krav til kvalitet i skolen. 

4.1.3 SAMFUNNSUTVIKLING 

 

Kommunens rolle som samfunnsutvikler innebærer at kommunen skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn 

for innbyggerne. Dette kan for eksempel gjøres gjennom arenabygging som trekker inn frivillig sektor og 

næringslivet, men rollen som samfunnsutvikler kan også innebære å tilby gunstige lokaliseringsvilkår og 

tjenestetilbud med sikte på etablering av offentlig virksomhet og arbeidsplasser (fysisk og sosial 

infrastruktur). Et samarbeid mellom kommunen som tilrettelegger, næringsliv og frivillig sektor kan skape 

nye og spennende muligheter for utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen kan også fungere som 

tilrettelegger for næringslivet ved å sette inn ressurser på nettverksbygging og å etablere arenaer for 

samarbeid og utvikling. Samhandlingen med frivillig sektor er et viktig aspekt i kommunenes 

samfunnsutviklerrolle. Kommunen kan være viktig for frivillig sektor på flere måter, for eksempel gjennom 

tildeling av ulike økonomiske støtteordninger, å stille til disposisjon bygg eller anlegg for lokalt foreningsliv, 

utarbeidelse av kommunale planer, eller gjennom ulike partnerskapsprosjekter. Kommunen er også sentral 

som tilrettelegger for nyskaping og næringsutvikling. Utredningen ”Livskraftige distrikter og regioner” 

(NOU 2004:19) foreslår flere måter kommunen kan utvikle denne rollen på: 
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• Sørge for tradisjonell fysisk tilrettelegging, gjennom bl.a. opparbeiding av næringsarealer og annen fysisk 

infrastruktur. 

• Ta med næringslivet på råd når næringsplaner skal utarbeides. 

• Sikre et godt tjenestetilbud innen barnehage, grunnskole og helsevesenet som gjør kommunen til et 

attraktivt bosted. 

• Stimulere til utbygging av fysisk infrastruktur for informasjons- og kommunikasjonsteknologi der 

markedet er for lite for kommersiell utbygging. 

• Være pådrivere for etablering av ”myk infrastruktur” – som nettverk, møteplasser, tiltak for 

kompetanseutvikling etc. – for så vel ny som eksisterende virksomhet. 

• Bidra til utvikling av en etablererkultur, bl.a. gjennom holdningsskapende arbeid i den kommunale 

organisasjonen og spesielle tiltak som for eksempel ”entreprenørskap i skolen”. 

• Bidra til utvikling av attraktive lokalsamfunn gjennom satsing på trivselsfremmende tiltak, kulturtiltak og 

aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunal virksomhet er også avhengig av å kjøpe inn ulike 

varer og tjenester, og normalt kommer mange av leveransene fra lokalt næringsliv. Dette skaper 

ringvirkninger, i form av økt inntektsgrunnlag og verdiskaping lokalt. 
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5. VISJON OG SATSINGSOMRÅDER 

5.1 VISJON 

Kommunens visjon skal representere noe en strekker seg mot for å oppnå et godt samfunn for 

kommunens innbyggere. Den skal fungere som en motivasjonsfaktor for kommunens virksomhet og helst 

være kort, fengende og energigivende. Visjonen skal brukes aktivt og være gjenkjennelig som en form for 

merkevarebygging for kommunen.  

Visjon ble vedtatt av kommunestyre dem 12.07.07 som følge av forslag fra en nedsatt arbeidsgruppe.  

Visjon:  

Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid 

 

5.2 SATSINGSOMRÅDER 

Planstrategien legger føringer for at det fortsatt skal legges vekt på satsingsområdene i samfunnsdelen av 

kommuneplanen, men at dette må tilpasses dagens utfordringer. 

Satsingsområdene som skal videreføres er: 

 Barn- og unge og deres oppvekstmiljø 

 Næringsutvikling 

 Hovedsatsingsområde " Det gode liv" basert på kultur og natur. 

6. TEMA SOM SKAL UTREDES 

Temaene som skal ha spesiell fokus i planarbeidet er definert gjennom arbeidet med planstrategien. Disse 

beskrives kort under. Hvert tema skal si noe om de 3 satsingsområdene; Barn- og unge og deres 

oppvekstmiljø, Næringsutvikling og Hovedsatsingsområde " Det gode liv" basert på kultur og natur.  

I tillegg er det også beskrevet noen spørsmålsstillinger som vi mener bør besvares.  

Hole kommune er opptatt av å komme på offensiven ved å være i forkant i stede for å "reparere". 

I utredningsarbeidet vil derfor forebyggende arbeid være et vesentlig punkt å drøfte gjennom hele  

planarbeidet.    

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må en først besvare/utrede spørsmålsstillingene under. 

Deretter komme frem til noen hovedmål innen det enkelte tema, for perioden 2014 – 2026, og beskrive 

hvilke strategier/tiltak, på overordnet nivå, som kan bringe oss mot målet. 

  



11 

 

6.1 FOLKEHELSE OG FOREBYGGENDE ARBEID 

6.1.1 UTFORDRING 

Kommunen står overfor store utfordringer i forhold til demografiske endringer, nye lovpålagte oppgaver 

og utfordringer knyttet til helse og livsstil. For å møte disse er det avgjørende å tenke folkehelse og 

forebygging i all samfunnsutvikling. 

Statistikken det refereres til nedenfor  er hentet fra kommunes folkehelseprofil 2014, kommunehelsa 

statistikkbank oktober 2013, samt fra Ung data 2013. 

Hole kommune  har en relativt god folkehelseprofil. 

Selv om Hole kommune på flere områder ligger på snitt med landsnivået, eller bedre an enn landet som 

helhet, kan det likevel innebære viktige helseutfordring for kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis 

representerer et ønsket nivå. Kommuneverdiene kan også skjule stor variasjon for eksempel mellom 

skoler. 

Astma, kols og lungekreft 

Hole kommune ligger over landssnittet når det gjelder  tilfeller av astma, kols og forekomst av lungekreft. 

Kommunen har også en høyere dødelighet når det gjelder kols og lungekreft.  

Psykiske symptomer og lidelser 

En gjennomgang av tallene for psykiske symptomer og psykiske lidelser viser at Hole ligger litt  over 

landssnittet både når det gjelder ungdomsgruppen og voksne. 

Om befolkningen  

Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være lavere enn i landet som helhet.  

Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet for øvrig.  

Det er forventet en høy befolkningstilvekst i Hole. Høyest vil den være for aldersgruppen 20 – 66 år fra år 

2015 og utover. For aldersgruppen 67 – 79 år er det også forventet en  vekst fra 2015. Fra 2015 er det 

forventet en kraftig vekst i aldersgruppen 80 +. 

Levekår 

Andelen av befolkningen i Hole som har videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået, 

og høyest i fylket. 

Barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Barn med enslig 

forsørger er lavere enn i landet som helhet. Inntektsgapet mellom de som har høy inntekt og de som har 

lav inntekt er større enn på landsbasis . 

Skole 

Trivselsnivået i skolen for begge kjønn i både 7. og 10. trinn ligger over landsnivået . Andel elever i 7. og 10. 

trinn  som rapporterer at de mobbes, ligger under landsnivået. 

Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.  

Tallene er i samsvar med Ung data undersøkelsen 2013 som viser til  at det store flertallet av ungdommene 

ved Hole ungdomsskole har et godt oppvekstmiljø. De har et godt forhold til foreldrene sine. De opplever å 

ha god råd. De har venner og trives på skolen.  

Men det er også ungdommer som rapporterer om indikatorer på et depressivt stemningsleie, svak 
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foreldrekontroll og ulike typer risikoatferd.  Totalt sett ligger andelen av ungdommer i Hole som har vært 

ganske mye plaget eller veldig mye plaget av et depressivt stemningsleie litt over andelen nasjonalt 

Frafallet i videregående skole er lavere enn i landet som helhet. 

Levevaner 

Det finnes lite statistikk på levevaner. 

Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

Helse og sykdom 

Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. For kvinner ligger forventet 

levealder rett over landssnittet. Flere kommuner i Buskerud viser til høyere levealder for kvinner enn i 

Hole. 

Folkehelsebarometret viser at psykiske symptomer og psykiske  lidelser sett under ett og vurdert ut fra 

data fra fastlege, ligger omtrent på landsnivå. Skiller vi diagnostiserte lidelser fra rapporterte symptomer 

ser bildet imidlertid litt annerledes ut. Når det gjelder psykiske lidelser for begge kjønn, ligger antallet på 

landsnivå på 70 pr 1000 innbygger. I Hole er antallet 76 pr 1000 innbygger.  

Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer  og plager  knyttet til muskel- og skjelettsystemet er ikke entydig 

forskjellig fra landsnivået. Det samme gjelder for tykk- og endetarmskreft.  

Miljø 

Datagrunnlaget på temaområdet miljø er begrenset. 

6.1.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Hva menes med folkehelse og forebyggende arbeid? 

- Hvilke hovedgrep bør kommunen legge vekt på for å styrke folkehelsen i kommunen? 

o Skal Hole kommune ta siket på å være bedre enn landsgjennomsnittet? 

o Hva med psykiske symptomer/ lidelser? Forebygging på dette, samt et system for å fange opp 

voksne som er i denne gruppen.  

- Hvordan bør folkehelse integreres i alle deler av kommunens tjenesteyting? 

- Hvordan skal kommunen møte den forventa veksten i aldersgruppen  80+? 

- Hvordan kan samarbeidet med frivillige organisasjoner utvikles ytterligere? 

- Hvordan kan vi engasjere alle samfunnsgrupper, spesielt ungdommen, i utvikling av kommunen? 
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6.2 BEFOLKNINGSVEKST 

6.2.1 UTFORDRING 

Kommunens nærhet til Oslo, gode tjenestetilbud og tilgang på flott natur og kulturkvaliteter tilsier at det er 

svært attraktivt å etablere seg i Hole. 

Befolkningsveksten de siste 5 år har vært i gjennomsnitt 2,39%. SSB sine prognoser, basert på dagens 

situasjon og middels vekst tilsier at veksten vil fortsette på dette nivået de neste 10 år. 

Det er flere forhold som vil spille inn på hvor stor denne veksten i praksis vil være. 

Kommunen kan styre vekst gjennom i hvilken grad en åpner for utarbeidelse av reguleringsplaner for nye 

utbyggingsområder, evt. også gjennom å regulere veksten innenfor planområdene. 

Ny E16 vil ha vesentlig betydning for hvor god kommunikasjon mellom Oslo og Ringeriksområdet blir, og 

således mulighetene for pendling inn og ut av området. Dette vil også påvirke bosettingsmønsteret i 

kommunen. 

Ringeriksbanen kan ha vesentlige konsekvenser for utviklingen i Hole, avhengig av om og hvor  det 

etableres stoppested i Hole eller ikke. Hvor et stoppested i Ringerike etableres vil også ha konsekvenser for 

utviklingen i Hole. 

Kontinuerlig vekst over tid, slik Hole kommune har hatt, utfordrer kommunens tjenesteproduksjon 

innenfor alle tjenesteområder. Også kommunens tekniske tjenester og kommunal teknisk infrastruktur, må 

utvikle seg i takt med befolkningsveksten. 

Det er viktig at kommuneplanen tar inn over seg de langsiktige utfordringene, og legger til rette for at 

utviklingen av kommunale tjenester kommer i forkant av veksten. 

Vekst og påvirkning på kommunens økonomi. 

Det er vanskelig å lage klare paralleller mellom befolkningsvekst og kommunens  økonomi. Dette henger 

blant annet sammen med hvem som flytter til kommunen og hvilke behov de har for ulike tjenester. 

Kommunens evne og kapasitet til å møte veksten vil være kritiske suksessfaktorer. 

Høy befolkningsvekst kan medføre større sosiale utfordringer og press på tjenestetilbud innenfor enkelte 

tjenester som f. eks. skole/barnehage/barnevern. Dette har igjen store konsekvenser for kommunens 

økonomi. 

Befolkningsveksten gir seg utslag i investeringsbehov fremover med bl.a. sikte på barnehagekapasitet, 

elevtallsutvikling og behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Kommunen har høy lånegjeld pr 

innbygger som igjen legger press på driftsutgiftene.  

Vekst er på den annen side positivt i forhold til videre utvikling av kommunen i takt med samfunnets 

økende krav til effektivisering og større og mer robuste kommuner. 
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6.2.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Hva er den sannsynlige utviklingen med hensyn på utvikling av bane/vei? Alternative utviklinger? 

- Hvilke konsekvenser vil vekst/økt vekst ha for Holesamfunnet/tjenesteområdene? 

- Hvor stor vekst ønsker vi i kommunen sett i lys av bærekraftig utvikling? 

- Hvordan og hvor sterkt, skal kommunen styre veksten? 

- Hvordan bør en legge til rette for ulike grupper? (Evt. hvilke grupper ønsker vi å tiltrekke oss?) 

- Hva av forbyggende arbeide skal en vektlegges i forhold til en ønsket befolkningsvekst.  

 

6.3 STEDSUTVIKLING 

6.3.1 UTFORDRING 

Hole kommune har i dag fire tettsteder. Det er; Sollihøgda med ca. 286 innbyggere, Sundvollen med  

ca. 972 innbyggere, Vik med ca. 838 innbyggere og Helgelandsmoen med ca. 511 innbyggere.  

Av disse er det kun Vik som kan sies å ha noen av de mest vanlige tettstedsfunksjonene (offentlig/privat 

service ).  De øvrige tettstedene er i hovedsak boligområder med noe næring.  

Det er vedtatt at kommunesentret i Hole skal ligge på Vik. For å styrke og tydeliggjøre dette vil det være 

behov for å legge til rette med typiske sentrumsfunksjoner og muligens "urbanisere" Vik noe. 

Jfr. Planstrategien er det lagt opp til at vekst og utvikling i kommunen skal skje i tilknytning til eksisterende 

tettstedene; Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Med en befolkningsvekst på 2% over en 30 års periode, og med 

20% av den veksten lagt til Vik vi det medføre en befolkningsvekst i Viks område på vel 1000 personer, dvs. 

om lag 477 nye boenheter.  

Avgrense sentrum 

I planen bør det vurderes å avgrense hva som skal være (tyngdepunktet i) sentrumsområdet.  

Sentrumsfunksjoner 

Videre bør det i planen gjøres en vurdering av hvilke funksjoner det skal legges til rette for i de fire 

tettstedene. ( vekt på barn og unge)  

Skolestruktur -  lokalisering av ny tomt for skole. 

Gjennom kommunedelplan for Vik vil lokalisering av ny skole tomt som erstatning for dagens barneskole  

eller ungdomsskole være et tema. I samfunnsdelen av kommuneplanen bør det legges føringer for en slik 

relokalisering. 

Boliger for vanskeligstilte  

Boligsosial handlingsplan er nå under revisjon. Samfunnsdelen bør gi klare føringer og mål for denne ( bla. 

hvordan sikre at vanskeligstilte skal kunne skaffes egen bolig).  

Vik som kommunesenter 

Det er viktig å samle de funksjonene som vil gi et livskraftig kommunesenter med de tilbud som gjør at folk 
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vil bo, arbeide, besøke og bruke stedet. Bevisstheten i lokalsamfunnet henger sammen med hvilke 

funksjoner Vik har og hvilke aktiviteter som foregår på ettermiddag og kveld.  

Litt om begrensninger i forhold til videre utvikling, landbruk, vern mv  

En utfordring med videre utviklingen av Vik og de andre tettstedene er at de er omgitt av høyverdige 

landbruksarealer og  verneområder. En vider utvikling vil kunne medføre at en må tenke høyere utnytting 

av dagens arealer og av de nye arealer som tas i bruk, en mer urban tankegang. Viktige landbruksarealer og 

verneområdene som ikke vil kunne omdisponeres vil kunne være positive innslag i nærmiljøet som det bør 

tas hensyn til videreutviklingen av tettstedene.  

Knutepunkter ved ny E16 og Ringeriksbane 

Med ny E16 og Ringeriksbanen gjennom kommunen vil dette kunne medføre store endringer av 

lokalsamfunnet. Spesielt i forhold til lokalisering av nye knutepunkter; kryss/avkjørsler til E16, et  

stoppested for tog, og endring av utbyggingsmønsteret som følge av dette. Med en bedre kommunikasjon 

mot Oslo området, kortere reise tid, må det forventes en økt tilflytting og press på økt utbygging.  

Føringer fra RPR om transport og arealplanlegging legger opp til at utviklingen skal legges til (de 

eksisterende) tettstedene og med nærheten til knutepunktene.  

Dette er føringer som må tas videre i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Vik, 

Sundvollen og Sollihøgda.  

VA anlegg 

For å imøte komme den økte veksten av boliger forutsettes en opprusting av dagens va-anlegg  i 

kommunen.  

 

6.3.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Hvilken strategi ønsker vi i forhold til vekst i tettsteder vs. spredt boligbygging? 

- Hvilken betydning vil ønsket strategi medføre for kommunens infrastruktur ?  

- Hvilke tettsteder ønsker vi å bygge på? 

- Hvordan ønsker vi at tettstedene skal utvikle seg? 

- Når bør vi evt, på bakgrunn av dette, gjennomføre en fullstendig rullering av arealdelen til 

kommuneplanen? 

- Konsekvenser av E16 og Ringeriksbanen? 
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6.4 HOLE SIN PLASS I RINGERIKSREGIONEN 

6.4.1 UTFORDRING 

Hole kommune er en del av Ringeriksregionen, som i tillegg består av Ringerike og Jevnaker kommuner. 

Hole kommune har i dag en klar målsetting om å bestå som egen kommune. 

Kommunene har forskjellige ståsteder og interesser.  Hole og Jevnaker kommune er mindre kommuner, 

med sårbare fagmiljøer. Et utvidet samarbeid kan bidra til å styrke disse, samtidig som Hole og Jevnaker 

må være opptatt av at dette evt. skjer på bakgrunn av et felles grunnlag, og ikke på storkommunens 

premisser. 

Regionen fremstår i dag som et felles bo- og arbeidsmarked. Kommunene har forskjellige kvaliteter og 

forskjellige utfordringer, som man på mange måter kan si utfyller hverandre. 

Kommunene samarbeider i dag gjennom regionsamarbeidet "Ringeriksregionen". Fokus i 

regionsamarbeidet er rettet mot utvikling, vekst og omstilling, basert på de utfordringene spesielt 

Ringerike kommune, har hatt de siste år. 

Ut over dette har kommunene konkrete samarbeid innenfor flere fagområder. Ringerike og Hole 

kommuner har formaliserte samarbeid gjennom felles brann og redningsvesen, landbrukskontor, 

skatteinnkrever, legevakt.  

I tillegg er kommunen medeier i flere lokale selskaper bl.a. ; HRA, RiK, Ringeriksbadet, Flerbrukshallen, 

Menova, Hringariki, Veien kulturminnepark, Ringerike kunstsenter, Fontenehuset, Ringerike museum.  

Med bakgrunn i sittende regjerings satsing på kommunesammenslåinger, er det sannsynlig at det vil bli 

satt i gang en slik prosess. I første omgang frivillig, basert på forskjellige virkemidler. Det vil være naivt å 

tro at Hole kommune ikke blir en del av en slik prosess, selv om det på ingen måte er sikkert at kommunen 

vil bli en del av en sammenslått større kommune. 

6.4.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Hvordan bør samarbeidet utvikles videre til beste for hele regionen? 

- Hva er Hole kommunes bidrag inn i regionen med tanke på videre utvikling? 

- Bør man satse på utvidet interkommunalt samarbeid? I så fall innenfor hvilke områder? 

- Med bakgrunn i sittende regjerings satsing på kommunesammenslåinger, hvordan skal Hole kommune 

stille seg til dette, og hvilken strategi skal man velge inn i en evt. prosess? 
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6.5 GRØNN REGION –  KLIMA – ENERGI 

6.5.1 UTFORDRING 

Globalt settes fokus på bærekraftig utvikling, overgang til miljøvennlige energikilder, klimaendringer og 

matproduksjon mv. Hole kommune er en kommune der friluftsinteresser, idrett og kultur settes høyt. 

Tilsvarende har kommunen store vannarealer og jordbruksområder. De globale utfordringene er derfor 

høyst relevante på lokalt nivå. 

Kommunen bør på denne bakgrunn ha klare ambisjoner for hvor man vil innen områdene grønn region – 

klima – energi. Klima og energiplan skal sette disse ambisjonene ut i live. 

Kommuneplanen bør beskrive utfordringene ut i fra flere perspektiver, landbruk, klima, natur og friluftsliv. 

Utfordringene tydeliggjøres når vi ser på befolkningsveksten på over 2 % noe som medfører et stadig 

økende press på arealer, og ikke minst at det jobbes med store samferdselsprosjekter E16 og 

Ringeriksbanen.  

6.5.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Tilgjengelighet for allmennheten til strandarealene? 

- Hvordan kan vi legge bedre til rette for tilgjengelighet til Marka? 

- Hvordan skal vi utnytte vannarealene i Hole til det beste for innbyggerne, men samtidig forenelig med 

vern mv? 

- Hvordan tilrettelegge for friluftsliv i "bygda" generelt? Stier, tråkk, badeplasser mv. Forvaltning? 

- Hvordan kan kommunen påvirke til valg av miljøvennlige løsninger ved videre utbygging?, Hvilke krav 

kan bør stilles? 

- Evt. fjernvarme eller andre større anlegg? Krav til enkeltpersoner og eller feltutbygginger? Evt. 

differensierte krav i og utenfor tettstedene? 

- Skal det stilles krav til kommunen selv? 

- Retning og ambisjon for Klima og energiplan? 

- Hvilke konsekvenser kan klimaendringene få i kommunen i forhold til ras, flom, erosjon m.m.? Hva 

med forebygging og beredskap? 
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6.6 NÆRINGSUTVIKLING 

6.6.1 UTFORDRING 

Kompetansenivået til kommunens innbyggerne er generelt høyt. Det finnes ingen oppdatert 

pendlingsstatistikk fra SSB, den siste er fra 2002. Men denne viser en utpendling av yrkesaktive fra Hole 

kommune på 65%. Det er ingen grunn til å tro at dette tallet har bedret seg i mer positiv retning for Hole. 

Kommune har relativt få arbeidsplasser, få store arbeidsplasser og begrenset med tilgjengelig 

næringsareal. De største arbeidsplassene i kommunen finner vi innen kommunens egen virksomhet, 

hotellvirksomhet og private helsetilbud. 

Det er trolig innen dette området vi aller tydeligst kan se at Hole kommune er en del av en større region og 

med dette et felles arbeidsmarked, selv om en vesentlig del av utpendlingen også skjer i retning Bærum og 

Oslo. 

Det er viktig for kommunens attraktivitet at det finnes muligheter for arbeid i nærheten av bosted. Det er 

dermed en hovedutfordring for Hole kommune å legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser 

internt i kommunen. 

6.6.2 SPØRSMÅL SOM BØR BESVARES 

- Hvilke næringer er det riktig å satse på? 

- Hvordan kan kommunen best mulig legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser? 

- Hvordan kan kommunen bidra til at de som i dag pendler ut av kommunen etablerer seg i sin egen 

kommune? 

- Hvordan er det ønskelig at landbruksnæringen skal utvikle seg? F.eks. korn vs. grønnsaker? 

Næringsvirksomhet i tilknytning til landbruk? 
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7. OM UTARBEIDELSEN AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Det er en målsetting at ny samfunnsdel skal forenkles i forhold til eksisterende plan, som delvis oppfattes å 

være for detaljert og delvis for altomfattende/generell. 

Det legges opp til en noe forenklet prosess for gjennomføring av planarbeidet innen utløpet av denne 

valgperioden. Dette innebærer færre utredningstema og en mer overordnet plan, og i tillegg noe mindre 

involvering ut over de faste høringene. 

Samfunnsdelen skal ha en bred tilnærming, og ta for seg de utfordringer og muligheter som ligger i 

kommunen, men den trenger ikke være altomfattende. Den skal legge et grunnlag for underliggende 

planer, det er derfor også et mål å definere et mer standardisert sett med kommunedelplaner. 

Det er anbefalt at kommuneplanen inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 

samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilke strategi 

kommunen vil legge til grunn. 

Planen må være mer omfattende enn det som fremgår av tema under kap. 5, og må bl.a. også omhandle 

tema innen: 

- Oppvekst 

- Helse, sosial og omsorg 

- Beredskap 

- Samferdsel 

- Langsiktige arealbehov 

- Utfordringer for kommunen som organisasjon 

Forslag til hvilke "faglige" kommunedelplaner som skal være en del av kommunens overordnede 

planhierarki, endelig stilling tas i samfunnsdelen: 

- Helse og omsorgsplan 

- Oppvekstplan 

- Folkehelseplan 

- Plan for kultur, idrett og friluftsliv 

- "Teknisk hovedplan" 

- Overordnet beredskapsplan (definert i forskrift om kommunal beredskapsplikt) 

- Klima og energiplan 
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8. MEDVIRKNING 

Ved forrige rullering av kommuneplanen og i forbindelse med utarbeidelse av planstrategien, er det 

gjennomført omfattende medvirkningsprosesser, både med publikum, politikere og andre grupper. Visjon 

og satsingsområder holdes fast fra forrige rullering. 

Det er derfor ønskelig at det gjennomføres noe enklere medvirkningsprosesser ved denne rulleringen av 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Planlagt medvirkning er: 

- Behandling og alminnelig høring av planprogram (behandles politisk før offentlig høring, 

formannskapet). 

- Involvering av tjenesteområdene, i strategisk ledergruppe 

- Involvering av alle kommunens politiske råd i løpet av planarbeidet, eldreråd, råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, ungdomsråd mv. 

- Bekjentgjøring av de mest aktuelle spørsmålene i kommuneplanen i god tid før behandling 

o Kommunens hjemmeside 

o Sosiale medier 

- Alminnelig behandling og høring av kommuneplanens samfunnsdel. (også til nabokommuner, 

regionale myndigheter) 
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9. FREMDRIFT I PLANARBEIDET 

 

 2014 2015 

Aktivitet 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Politisk behandling 
planprogram før høring 

          

Høringsperiode planprogram           

Vedtak av planprogram           

Utarbeidelse av samfunnsdel           

Medvirkning administrativt           

Medvirkning grupper og råd           

Drøfting med regionale 
myndigheter 

          

Behandling for utlegging til 
offentlig ettersyn 

          

Bekjentgjøring av aktuelle 
spørsmål 

          

Høringsperiode samfunnsdel           

Vedtak av samfunnsdel           

           

10. ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

 

Hole kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Jf pbl. §9-1 er det kommunestyret som har ansvaret for å 

lede all kommunalplanlegging, og som styrer planarbeidet.  

Formannskapet er styringsgruppe  

Administrativ styringsgruppe vil være Rådmannens ledergruppe.  

Strategisk ledergruppe vil være referansegruppe i planprosessen. 

I arbeidet med planen vil en søke innspill fra aktuelle parter og da disse aktivt med i planarbeidet.  

Her nevnes spesielt: 

- Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forhold til Folkehelse og 

forebyggende arbeid (5.1) 

- Ungdomsrådet i forhold til hovedsatsingsområdet Barn og unge og deres oppvekstmiljø 

- Næringslivet i forhold til næringsutvikling (5.6) 
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VEDLEGG 1 

Nasjonale og regionale føringer: 

Nasjonale føringer  

Nasjonale forventninger – til regional og kommunal planlegging  
http://www.regjeringen.no/pages/16723462/T-1497.pdf 

Plan- og bygningsloven 

Folkehelseloven 

Naturmangfoldloven 

Samhandlingsreformen 

Helse og omsorgsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Retningslinjer  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-

strandsonen.html?id=636763 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/planretningslinje-klima-

energi.html?id=575764 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/1993/t-593-areal-og-transportplanlegging.html?id=107851 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2008/t-2-08/rikspolitiske-retningslinjer-for-barn-

og.html?id=516951 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/horing---utkast-til-rikspolitiske-retnin/-

2/rikspolitiske-retningslinjer-for-univers.html?id=496213 

Regionale føringer 

Vedtatte regionale planer og strategier: 

Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen 

Forvaltningsplan 2010-2015 og tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 

Internasjonal strategi - «Buskerud i Europa» 

Scenekunstplan for Buskerud 

Sektorplan for fysisk aktivitet 2002 - 2005 
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Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 

Regional planstrategi for Buskerud 2013 - 2016 

FoU og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010 - 2015 

Strategi for landbruks- og matområdet 2013-2016 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud (vedtatt 2003) 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud - kortversjon 

Regional delplan for reiselivet "Først mot fremtiden" 2010-2016 

Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025 

Kollektivtransportplan for Buskerud fylke 2011-2014 

Strategi og handlingsplan for kulturnæringer i Buskerud 2009-2012 

Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014 

Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 

Regiongeologens strategiplan 2013 - 2016 

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping (pågår)  

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud Del I 

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud Del II 

Regionale planer og strategier under utarbeidelse: 

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionene 

Regional areal- og transportplan  

Regional plan for kunnskapssamfunnet 

Regional plan for kulturminnevern 

Andre planer og strategier 

Pågående planarbeid for ny E16 og Ringeriksbanen  

 



 

Besøksadresse: Formell post adresseres kun til: Telefon: 32 16 11 00 Bankgiro: 

Viksveien 30, 3530 RØYSE Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE 
eller til: 

Telefax: 32 15 90 03 8150 16 11379 

Besøksadresse: E-post: postmottak@hole.kommune.no  Org.nr: 

Herredshuset aldri til enkeltpersoner / saksbehandlere  960 010 833 

 

 

HOLE KOMMUNE 
Areal- og byggesak 

 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

          
Deres ref.: Vår ref.:  (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 
 14/1491 - 7 141 21.11.2014 

 Dir. tlf.nr.: 32 16 11 61   

 

 

Kommuneplan samfunnsdel 2015 - 2026 - Planprogram 

Høringsdokument 
 

I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser og Formannskapets vedtak 052/14 den 

19.11.2014 legges forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig 

ettersyn/høring. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.   

 

Kommuneplanene er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Hole om 

15 år. Planprogrammet skal klargjøre formålet med kommuneplanarbeidet, hvilke tema som 

skal vektlegges og hvorledes planarbeidet skal gjennomføres. 

  

Planprogrammet etterfølges av selve planarbeidet, hvor det skal utarbeides forslag til mål, 

strategier og tiltak. Til denne kommuneplanen vil det i 2015 være anledning til å komme med 

innspill til høringsdokumentet for samfunnsdelen. 

 

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn på Herredshuset, på biblioteket og på 

kommunens hjemmeside www.hole.kommune.no. 

 

Forslag til planprogram legges ut til høring i perioden 24.11.2014 til 12.01.2015. 

Innspill til dette kan sendes: til postmottak@hole.kommune.no eller Hole kommune, 

Viksveien 30, 3530 Røyse. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

John-Morten Landrø 

Kommuneplanlegger 

 

Vedlegg 

Planprogram HØRING nov 2014 A 

Saksframlegg - Planprogram høring 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3840-1   Arkiv:   

 

Jevnaker kommune – kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 - 

uttalelse  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det vises til høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel for Jevnaker kommune, 

behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.2014.  

2. Ringerike kommune støtter planforslaget som helhet, og spesielt målsettingene som 

gjelder verdiskaping og samferdsel.  

3. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget.  

 

Sammendrag 
Jevnaker kommune har sendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring. I dette 

saksframlegget gjøres det kort rede for innholdet i planen, og de punktene som er mest 

relevante for Ringerike kommune.  

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har mottatt forslag til Jevnaker kommunes samfunnsdel for perioden 

2014-2024. Se vedlegg 1. Høringsfrist er satt til 15.01.2015. Rådmannen har bedt om utsatt 

frist til 19.01.2015, slik at uttalelsen først kan behandles i formannskapet.  

 

Jevnaker kommunestyre behandlet planforslaget 13.11.2014, og vedtok å sende 

planforslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Samfunnsdelen er kommunens 

overordna strategiske styringsdokument, og inneholder både langsiktige mål og 4-årige 

periodemål for Jevnakers utvikling.  

 

Samfunnsdelen inneholder temavise mål for følgende områder:  

4.1 Stedsutvikling Nesbakken 

4.2 Bolyst og attraktivitet 

4.3 Levekår 

4.4 Verdiskaping 

4.5 Samferdsel, areal, klima og beredskap 

4.6 Kommunen som organisasjon 

 

Videre følger en oversikt over noen av målsettingene innen område 4.4 og 4.5, som er 

relevante også for Ringerike kommune.  



 

Kapittel 4.4 Verdiskaping 

Hovedmål for verdiskaping er:  

Legge til rette for å øke antall arbeidsplasser i Jevnaker og i regionen for øvrig.  

 

Utviklingsmål er blant annet:  

- Nært samarbeid med kommunene og andre aktører for å følge opp 

Omstillingsplanen for Ringeriksregionen.  

- Næringsområdene på Bergermoen utvikles i sammenheng med øvrig 

næringsvirksomhet på Eggemoen.  

- Bidra til å utvikle opplevelsesbasert næring med basis i Kistefos-Museet og 

Hadeland Glassverk.  

 

Kapittel 4.5 Samferdsel, areal, klima og beredskap 

Hovedmål her er:  

  Ny E-16 og Ringeriksbane til regionen og økt bruk av kollektivtransport. Kvaliteten 

  på kommunale veier bedres. Bærekraftig utvikling og arealforvaltning og reduksjon 

  av lokale klimautslipp.  

 

Utviklingsmål er blant annet:  

- Ny E16 Olum-Eggemoen og avlastet vei tas i bruk innen 2020.  

- E16 videreføres med ny parsell til Hen.  

- Delta aktivt med å utvikle gode vei- og jernbaneforbindelser mellom Oslo og 

Hønefoss.  

- Bedre kollektivforbindelser til og fra Jevnaker og utrede lokalbane Hønefoss-

Jevnaker-Roa.  

 

Alternative løsninger 
Dersom formannskapet har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra 

Ringerike, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.  

 

Formannskapet kan også velge å ikke sende uttalelse.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen merker seg at samferdsel har fått en viktig plass i samfunnsdelen, og at arbeid 

for veg og jernbaneforbindelse er høyt prioritert. Videre trekkes regionalt samarbeid og 

bolig- og arbeidsmarked fram som drivere for kommunens utvikling. 

 

Rådmannen slutter seg til disse prioriteringene, og viser til at det er et felles ønske om vekst 

i regionen. Rådmannen ser positivt på utviklingsmålene som er nevnt ovenfor når det gjelder 

verdiskaping og samferdsel.  

 

Det er en spennende utvikling som foregår på Eggemoen, som vil kunne gi ringvirkninger 

både for Jevnaker og Ringerike.  

 

Kistefos har kjøpt en eiendom i Ringerike, og har varsla at de ønsker å starte opp en 

reguleringsplan for dette området, og arealet som ligger i Jevnaker kommune. Dette 

planarbeidet vil foregå i samarbeid mellom de to kommunene og Kistefos. Ringerike 

kommune ønsker å støtte opp om utviklingen av Kistefos.  



 

Jevnaker og Ringerike har en felles interesse i å få planlagt og utbygd E16 i retning 

Gardermoen. Planarbeidet for forkortelsen Nymoen-Eggemoen skal startes opp på nyåret, og 

her vil Ringerike kommune legge til rette for en rask framdrift.  

 

Jevnaker har videre foreslått et utviklingsmål om å: Bedre kollektivforbindelser til og fra 

Jevnaker og utrede lokalbane Hønefoss-Jevnaker-Roa. Ringerike er åpne for å samarbeide 

om dette.  

 

 Vedlegg 
1. Høringsutkast, samfunnsdel behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.14 

2. *Høringsbrev datert 18.11.2014 

 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 
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1. INNLEDNING 
 
 

 
 
Med kommuneplanens samfunnsdel ønsker vi å vise veien Jevnaker kommune ønsker å gå 
fram til 2025.  Kommunen har et stort potensiale for en positiv utvikling. Samtidig viser 
utviklingsprognoser at kommunen vil møte på mange utfordringer framover, spesielt innenfor ulike 
omsorgstjenester. 
 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Den inneholder 
overordnede mål, som skal sikre at kommunen ivaretar sine langsiktige utfordringer og styre 
kommunen i en ønsket retning. Samfunnsdelen skal omfatte kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Den skal danne grunnlaget for kommunens fireårige handlingsplan og 
budsjett. 
 
Planen er utarbeidet i henhold til ny plan- og bygningslov der kommunens planstrategi har lagt 
grunnlaget for hva det skal legges spesielt vekt på i planarbeidet. Planstrategien ble vedtatt 30. august 
2012, og pekte ut følgende områder som skulle vektlegges: 
 

- Stedsutvikling Nesbakken 
- Folkehelse – forebygging 
- Samferdsel – infrastruktur 
- Attraktivitet 
- Regiontilhørighet 
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Det er startet en egen prosess om regiontilhørighet parallelt med revisjon av kommuneplanen, som 
del av arbeidet med kommunereformen. Dette omtales derfor ikke i kommuneplanen i denne omgang. 
 
Planen bygger videre på planprogrammet som ble vedtatt i 2013. 
Det er lagt vekt på å få til en «rød tråd» fra planstrategiens muligheter og utfordringer til overordnede 
mål i planen. Det er likevel gjort små endringer i inndelingen av satsingsområde i planen i forhold til 
planstrategien.   
 
Planen inneholder fem satsingsområder: 
 

- Stedsutvikling Nesbakken 
- Bolyst og attraktivitet 
- Levekår 
- Verdiskapning  
- Samferdsel og arealstrategi 

 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er en 
videreføring/revisjon av kommuneplan for Jevnaker 
2009 -2021.  Ny plan inneholder mange like 
intensjoner om ønsket utvikling, men er betydelig 
forenklet i forhold til tidligere plan.  Det er lagt vekt 
på å lage en enkel plan med få og tydelige 
overordnede mål.  Det er videre lagt vekt på å 
forenkle kommunens planhierarki, og lage felles 
retningslinjer på tvers av de ulike 
tjenesteområdene for derigjennom å bidra til 
tverrfaglig samarbeid og ansvar. 
 
Planen har tatt inn i seg innholdet av kommunens 
folkehelseplan der befolkningens evne til å mestre 
egen livssituasjon er et mantra. Intensjonen i 
folkehelseplanen gjenspeiles i måldelen av 
kommuneplanen der utdannelse, tilrettelegging for 
fysisk aktivitet og psykisk helse gjenspeiles.   For å 
lykkes med folkehelsearbeidet legges det vekt på 
tverrsektorielt samarbeid . Oppbygging av ny 
kommuneplanen går bort fra en sektoriell tenkning 
til felles mål for de viktige satsningsområdene. 

 
Planen vektlegger hvordan kommunen som tjenesteyter, forvaltningsorgan og samfunnsutvikler best 
kan lykkes med å nå sine mål.  Ivaretakelse avl kommunens omdømme og verdisett legges også til 
grunn. 
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1.1 Samfunnsdelens plass i det kommunale plansystemet. 
Kommunen har valgt å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel i forkant av kommuneplanens 
arealdel.  Dette for å kunne vurdere samfunnsutviklingen i et helhetlig perspektiv som et grunnlag for 
retningslinjer og bestemmelser for arealdelen. 
 
Planens overordnede mål og utviklingsmål skal danne grunnlaget for årlige handlingsplaner og 
budsjett. 
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2. VIKTIGE DRIVERE FOR KOMMUNENS 
UTVIKLING 

Jevnaker er i utvikling og vi vokser. Vi ønsker å fortsette den gode utviklingen, bygd på 

våre kvaliteter. Vi ønsker å bygge et enda tryggere og inkluderende samfunn. Et attraktivt 
lokalsamfunn, med flere arbeidsplasser og økt befolkningsvekst. 

 

For å oppnå de ønskede målene er det viktig å kjenne til det som påvirker kommunens 
utvikling 
 

2.1 Identitet/omdømme 
Forskning viser at menneskets identitet har stor betydning for vår helse og 
evne til å mestre. Noe av dette handler om hvor vi kommer fra og miljøet 
rundt oss. Stoltheten over stedet vi kommer fra, og kvalitetene som finnes 
rundt oss, er med på å skape optimisme og godt omdømme, som igjen 
påvirker lysten til bosetting og etablering av virksomhet.  
Jevnaker kommune har svært mange kvaliteter å være stolt av.  
I vår virksomhet er det viktig at disse kommuniseres, utnyttes og profileres.  

2.2 Samferdsel /tilgjengelighet 
Avstanden og tilgjengeligheten til Oslo som et knutepunkt og motor for 
svært mange virksomheter, er viktig faktor for nyetablering, også på 
Jevnaker og i resten av regionen. Den korte avstanden til den omfattende 
flyplassvirksomheten på Gardermoen er også et fortrinn for regionen. 
Arbeidet for vei og jernbaneforbindelse til regionen er derfor høyt prioritert, 
da dette er en forutsetning for en langt høyere vekst enn regionen har hatt. 

2.3 Oppvekstvilkår 
For barnefamilier er oppvekstvilkårene for barn og unge svært viktig for 
etablering. Full barnehagedekning, gode skoler, gode bomiljøer, et aktivt 
idretts- og kulturmiljø er nøkkelfaktorer for disse.  
I Jevnaker flytter mange ut i forbindelse med utdanning eller arbeid i ung  
alder.  Familie, venner, stabilt naboskap, kjent barnehage og skoletilbud,  
er viktige faktorer for tilbakeflytting, som er en viktig faktor for 
befolkningsveksten. 

2.4 Bolig- og arbeidsmarked 
Jevnaker er en del av Ringeriksregionens bo- og arbeidsmarked. Gode 
tettsteder genererer næring, og næringsutvikling genererer økt aktivitet på 
boligmarkedet. Analyser tilsier stor tilflytting til Ringeriksregionen, 
herunder Jevnaker, når utbyggingen av E 16 og Ringeriksbanen er fullført.   
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3. UTGANGSPUNKT FOR PLANEN 
 

3.1 Generelle utviklingstrekk og statistikk 
 

 
Befolkningsutvikling: 
Pr. august 2014 var det 6.568 innbyggere i Jevnaker.  
Siden 2000 har kommunen hatt en befolkningsvekst 
på rundt 1 % i gjennomsnitt pr. år.  
Det er gjort flere analyser på forventet befolkningsvekst i 
Jevnaker. Analysene forteller at en av de viktigste 
påvirkningskraften til befolkningsveksten er 
samferdselsforbindelsene til Oslo.   
 

 
Oslo-regionen vokser raskest i landet og har store 
problemer med å absorbere tilveksten på en god måte. 
Gjennom realisering av Ringeriksbanen og utbygging av 
E 16 vil Ringeriksregionen kunne avlaste Oslo-områdets 
uønsket høye vekst gjennom ha god kapasitet og 
tilgjengelige arealer for å kunne ta en relativt høy 
befolkningsvekst.   
 
Med utgangspunkt i Jevnakers sentrumsstruktur, nærhet 
til fjorden og andre natur- og kulturverdier, viser noen 
analyser at Jevnaker er den kommunen som kan vokse 
mest i Ringeriksregionen.   

 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gruppen 67 -79 år 
samt personer over 80 år vil relativt vokse mye her i 
landet i årene som kommer.  Dette vil trolig påvirke 
kommunens omsorgstjenester i stor grad. 
 
Framskrevet folkemengde 

2014 2020 2025 2030 2040 
6 568 7 250 6 650 8 100 8 850 

 
En utbygging av Ringeriksbanen og øvrige 

samferdselsprosjekter vil trolig endre disse prognosene betydelig, uten at det er mulig å beregne dette 
foreløpig. 
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3.2 Stedsutvikling Nesbakken 
 
Jevnaker som tettsted er det 5. største tettstedet i Oppland, og cirka 75 prosent av innbyggerne 
bor sentrumsnært. Dette gir kommunen gode muligheter til å skape et urbant utrykk, selv om 
kommunen er liten.   

 
Jevnaker sentrum bygger på en gammel 
reguleringsplan fra tidlig på 1900-tallet og 
Nesbakken innehar fremdeles en kvadratur  
med akser ut mot fjorden fra den første 
reguleringsplanen.    
 
Jevnaker sentrum har gode muligheter til 
fortetting. De fleste naturlige sentrumsfunksjoner 
er knyttet til Nesbakken, som Jevnaker sentrum 
kalles. Nesbakken har i dag en blanding av 
småhusbebyggelse, leiligheter, småskala 
forretninger, kafeer/restauranter og ulike 
servicefunksjoner. Stedet har derfor klart å 
beholde sitt særpreg.  Nesbakken har et stort 
fortrinn gjennom sin tilknytning til Randsfjorden og 
Hermannstjern. På grunn av dårlige funksjonelle 
forbindelser til fjorden, er dette et stort ubenyttet 
potensiale. Det har vært en utfordring å generere 
ny næringsvirksomhet til Nesbakken og å fylle 
ledige kontor- og forretningslokaler.  
 
Det er utført flere faglige stedsanalyser for 
Nesbakken med oppmerksomhet på 
stedsutvikling og fortetting. Analysene peker alle 
på at stedet har et stort potensiale, både med 
tanke på å knytte seg mer til fjorden og fortetting. 
Analysene gir klare råd om å bevare deler av 
stedets identitet, samtidig som andre deler får et 
mer urbant preg. Når ny E-16 forbi Jevnaker er 
bygget, vil dette gi store muligheter for utvikling av 
Nesbakken også i retning Hermannstjern. For 
kommende arealplaner vil det være svært viktig å 
tydeliggjøre stedets funksjon.   
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3.3 Bolyst og attraktivitet 
Jevnaker er fra naturens side en svært attraktiv kommune å bo i, med fjorden, marka og et av 
Østlandets flotteste kulturlandskap.  Kommunen kan dessuten by på svært rikt tilbud innen idrett, 
med gode fasiliteter. En aktiv frivillighet er med på å tilrettelegge for barn og unge.  En utfordring er 
imidlertid å tilpasse et tilbud til alle. Allidrett og andre lavterskeltilbud er viktig for å integrere alle.  
Kommunen har et godt kulturtilbud for barn og yngre ungdom. Eldre ungdom reiser gjerne til 
omkringliggende tettsteder, først og fremst til Hønefoss. 
 
Frivillig sektor er en svært viktig ressurs i det forebyggende arbeidet, og partnerskap mellom 
kommunen og frivilligheten er derfor viktig. 
 
Barnehage, skole, familie og venner er en viktig faktor for 
bolyst. Identitet og stolthet omkring hvor du kommer fra, gir 
grunnlag for tilbakeflytting etter endt utdannelse. 
 
Bolyst og attraktivitet handler også om å ha et variert og 
velfungerende boligmarked, samt et attraktivt sentrum.  
Stedsutvikling, tilrettelegging for rekreasjon og gode 
tjenester og møteplasser er viktige faktorer. 
 

3.4 Levekår 
Levekår er et vidt begrep og omfattes av mange faktorer som er med på å styre eget liv. Helse, 
utdanning, økonomi og sosialisering er viktige faktorer som har betydning for innbyggernes levekår.  
Kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler er derfor med å påvirke levekårene for 
innbyggerne i kommunen. Arbeid for barn og unge er og blir derfor en prioritert oppgave, med vekt på 
forebyggende arbeid, tidlig innsats og kvalitet på skoler og barnehager. 
 
Jevnaker har relativt dårlige levekårstall. Antall uføre personer er høyere enn landet for øvrig.  
Utdanningsnivået er lavt innbyggerne har relativt lav gjennomsnittsinntekt. Dette påvirker også 
kommunens inntektsgrunnlag og er medvirkende årsak i at Jevnaker må betraktes som fattig 
kommune med liten økonomisk handlefrihet. Helsemessig har kommunen mer psykiatri, hjerte- og 
karsykdommer og muskel/skjelettsykdommer enn landsgjennomsnittet. 

 
På den annen side har kommunen et meget aktivt 
idrettsmiljø og tilgjengeligheten til ulike 
rekreasjons- og idrettsaktiviteter er stor. 
 
Utdanningsnivået i kommunen er relativt lavt.  
Jevnaker kommune må bidra til at innbyggerne er 
rustet til å møte stadige endrede krav, 
forventninger og kompetanse i morgendagens 
samfunn. Forskning viser at det er sammenheng 
mellom utdanningsnivå og helsetilstanden i en 
befolkning. Jevnaker har lavere utdanningsnivå 
enn gjennomsnittet i Oppland og landet for øvrig. 
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Kommunen har også over gjennomsnitt mange ungdommer mellom 16-24 år som verken er i ordinært 
arbeid eller skole. Kommunen har dessuten høy prosent uføre mellom 18 – 44 år. Dette til tross for 
arbeidsmarkedet i regionen er relativt godt. Det blir derfor viktig å styrke utdanningsnivået til den 
oppvoksende generasjon, enten det er å ta fagbrev eller høyere utdanning. 
 
Uførhet i ung alder kan lett føre til forskjeller både sosialt og økonomisk, som igjen fører til dårligere 
helse. Det blir derfor viktig å forebygge at innbyggere faller utenfor arbeidslivet i ung alder. Jevnaker 
har dessuten en større prosent eneforsørgere enn i Oppland og landet for øvrig. Kommunen har 
større prosent innbyggere som er sykmeldt grunnet psykiske lidelser enn i Oppland og landet for 
øvrig. Sykefraværsprosenten i kommunen er også relativt høy. Dette til tross av et relativt godt 
arbeidsmarked. Kommunen ligger også høyt på statistikken når det gjelder høyt blodtrykk og hjerte- 
karsykdommer.  
 
Jevnaker er en del av arbeidsmarkedet i Ringeriksregionen. De siste årene har Ringeriksregionen 
vært utsatt for nedgang i mange produksjonsarbeidsplasser. Dette har også resultert i større 
arbeidsledighet. Det er en klar sammenheng mellom sysselsetting og folkehelse.  
 
Behov for nye barnehageplasser som følge av forventet økning i barnetallet i kommunen. 
Kommunen må stadig øke kapasiteten i barnehagetilbudet som følge av innflytting av barnefamilier. 
Like viktig som å bygge ut plasskapasitet vil det i årene framover være sentralt å videreutvikle god 
kvalitet i barnehagene og legge til rette for lek, læring og god trivsel. Bevisstheten omkring tidlig 
innsats og å sette inn riktig tiltak så tidlig i et barns liv står sentralt. Godt tverrsektorielt samarbeid 

innen kommunen er en nøkkelfaktor. 
 
 
Skolene skal ut fra forskningsbasert kunnskap 
gi god læring og grunnleggende ferdigheter slik 
at elevene i kommunen får nødvendig kompetanse 
og forutsetninger for å gjennomføre videregående 
utdanning og senere ha et godt grunnlag for å 
lykkes i arbeidslivet. Skolene skal styrkes som 
sosial og fysisk møteplass med gode leke- og 
aktivitetsområder i nærmiljøet. 
 

Erfaringene viser at overganger er viktig. Dette gjelder overgang barnehage-barneskole, barneskole-
ungdomsskole, og ikke minst overgang grunnskole-videregående skole. Både nasjonalt og lokalt er 
det fokus på frafallsproblematikk i videregående skole. Jevnaker ligger i enkelte år under 
landsgjennomsnittet med hensyn til å fullføre videregående skole på normert tid. Årsaken til at 
ungdom ikke fullfører er meget komplekst, og det kreves individuell oppfølging av hver enkelt.  Mange 
ungdommer «velger bort» videregående skole for siden å starte opp igjen. Det er svært viktig at det 
avsettes ressurser til oppfølging av denne gruppen. 
 
Framtidas eldre vil både ha høyere utdanning, være 
mer ressurssterke og ha bedre helse enn dagens 
eldre. Dette er en stor ressurs for bygda. De eldre vil 
forvente å kunne bestemme over egen tilværelse, ha økte 
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forventninger til omsorgstjenestene og ha ønske om en aktiv alderdom. Samtidig vil tallet på eldre 
over 80 år fordobles de neste 30 år. Blant de eldste eldre blir det stadig flere med demens.  
 
Antallet yngre brukere med nedsatt funksjonsevne vokser.  
Sykehuspasienter vil bli vesentlig raskere utskrevet til eget hjem eller kommunal omsorg. 
Samhandlingsreformen medfører overføring av oppgaver og ressurser til kommunen. 
Hovedintensjonen er å videreutvikle det forebyggende helsearbeidet og redusere innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten. Flere behandlingsoppgaver blir et kommunalt ansvar. 
 
Samhandlingsreformen skal 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. Reformens målsettinger er å sikre 
mer koordinerte helse- og omsorgstjenester 
og en større innsats for å forebygge og begrense sykdom.  
 
For å møte disse utfordringene ønsker Jevnaker å utvikle seg slik at vi i større grad enn i dag kan 
oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Vi satser derfor på økt støtte 
av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og utbygging av 
lavterskeltilbud.  
 
De siste 20 årene har endringene i den kommunale omsorgssektoren i stor grad vært knyttet til 
veksten i tjenestemottakere under 67 år, dette gjelder også i Jevnaker. Helse- og omsorgstjenestene 
dekker i dag hele livsløpet, og nye yngre brukergrupper bringer med seg nye ressurser, krav og 
mestringsstrategier som etter hvert setter sitt preg på og bidrar til fornyelse av hele helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen.  
 
Det meste og det beste er næromsorg, der de 
offentlige helse- og omsorgstjenestene er en 
del av nærmiljøet i nært samspill med brukerne 
selv, deres familie og sosiale nettverk, samt 
frivillige, lokale organisasjoner og virksomheter.  
 
Bedre tilrettelegging av boliger og omgivelser, 
ny teknologi og nye faglige metoder vil gi folk 
muligheten til å klare hverdagslivet lenger på 
egen hånd. Kommunens tjenester suppleres og 
økes etter hvert som brukeren ikke selv 
mestrer sin hverdag. 
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3.5 Verdiskapning 
Jevnaker har tradisjonelt hatt mange 
industriarbeidsplasser innenfor egen 
kommune.   
 
Tilsvarende har Ringerike vært en stor 
industrikommune, som har sysselsatt 
mange fra Jevnaker. Arbeidsmarkedet 
imidlertid har vært og er fortsatt i sterk 
endring. 
 
I framtida vil arbeidsplassene dreies over 
fra industriproduksjon til virksomheteri 
basert på kunnskap, teknologi og/eller 
service/omsorg. Konkurransen om 
kompetansen øker.   
Som følge av nedlegging av mange 

industriarbeidsplasser, har kommunen en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.   
 
Det er mange faktorer som påvirker verdiskapning. Gode samferdselsforbindelser, et 
velfungerende boligmarked og et attraktivt sentrum er viktig for utvikling av næringslivet. 
Jevnaker kommune er i ferd med å vokse mer sammen med Ringeriksregionen og har et felles 
arbeidsmarked innenfor regionen, først og fremst Ringerike kommune. Det er et godt regionalt 
samarbeid, både mot Ringeriks-siden og Hadeland. Regionalt samarbeid vil være en viktig 
forutsetning for å kunne skape et variert og robust arbeidsmarked for kommunens innbyggere i et 
langsiktig perspektiv. Teknologisk industri på Eggemoen vil sammen med kunnskapsbasert næring på 
Hvervenkastet, Ringerike sykehus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, være viktige baser for 
utvikling, også for Jevnakers innbyggere. Den stor aktiviteten og nærheten til Gardermoen er også et 
fortrinn. Kommunens egne arealer for næringsutvikling på Bergermoen bør utvikles i synergi med 
resten av Eggemoen-området.   
 
 

Jevnaker er vertskap for 
opplevelsesbasert næring som 
Kistefos-Museet og Hadeland 
Glassverk. Denne formen for virksomhet 
er med på å tydeliggjøre stedets identitet 
og har et potensiale for både utvikling og 
synergi til andre virksomheter. 
En virkeliggjøring av et nasjonalt 
opplevelsessenter for glass på Jevnaker 
vil bidra til å øke turiststrømmen til 
Jevnaker, styrke Glassverkets og 
Kistefos-Museets virksomhet, samt 
ivareta kunnskapen om Norges 
glasshistorie. 
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Kommunen har videre en del småskala/-
nisjeproduksjon med tilknytning til 
landbruket og annen småindustri. Dette 
er også med på å skape identitet til 
Jevnaker og resten av regionen.  
Denne produksjonen vil kunne utvikles i 
omfang, avhengig av god 
markedsforståelse, ivaretakelse av 
kjernekompetansen i virksomhetene, 
gode fagnettverk og tilgang til 
utviklingskapital. 
 
Hva arbeidsplasser angår viser en 
utviklingsanalyse utført for 

Ringeriksregionen (rapport Ringeriksvirkninger, 2014) at underskuddet på arbeidsplasser er betydelig, 
og at mange pendler ut av regionen. Et arbeidstaker/arbeidsgiver-register gir også grunnlag for å vise 
hvor disse arbeider.  
 
Figuren under inneholder en pendlingsmatrise for 2012 utarbeidet av Agenda, som horisontalt viser i 
hvilken kommune de yrkesaktive som er bosatt i hver av de tre Ringerikskommunene arbeider, og 
vertikalt viser i hvilken kommune personer som arbeider i de tre Ringerikskommunene bor. Det 
samme er tilfellet for de andre kommunene i matrisen. 
 

 
 
 
 



16 JEVNAKER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL  
2014 -2024 HØRINGSUTKAST BEHANDLET I KOMMUNESTYRET DEN 13.11.2014  
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3.6 Samferdsel, areal, klima og beredskap 
 

Gode samferdselsforbindelser er viktig faktor for 
næringsutvikling, bosetting og stedsutvikling. Ny E-16 
som legges utenfor Jevnaker, gir stedet nye muligheter med 
hensyn til stedsutvikling, miljø og trafikksikkerhet.   
 
Ny E-16 til Hønefoss vil gi kortere avstand til og fra Oslo, og 
sannsynligvis gjøre Ringeriksregionen, herunder Jevnaker, 
meget attraktivt som bolig- og arbeidsmarked.   
I denne sammenheng er det gjort faglige analyser som tilsier 
at Jevnaker vil kunne fange opp mye av denne veksten og 
føre til stort press på boligmarkedet i Jevnaker. 
 
Jevnaker kommune må derfor ha en godt gjennomarbeidet  
areal/miljøstrategi, som gir tydelige føringer for hvilken bolig 
og arealutvikling som er ønskelig.  Bærekraftig utvikling skal 
imøtekomme dagens og morgendagens behov for 
samfunnsutvikling uten å forringe muligheten til kommende 
generasjoner.  Hensynet til bærekraftig utvikling gjør at 
langsiktige miljøhensyn i planarbeidet skal tillegges større 
vekt framfor kortsiktige økonomiske hensyn.   

Hensynet til klimautslipp skal derfor vurderes i kommunens planer. 
 
Jevnakers største utfordring innen samferdsel, ved siden av å få gjennomført utbyggingen av E16 
Olum-Eggemoen, er at kommunen har en meget liten andel kollektivt reisende. Dette er ikke en 
bærekraftig løsning i et lengre perspektiv, og det må finnes løsninger som øker kollektivtilbudet til 
innbyggerne. Økt kollektivtilbud vil også gjøre kommunen mer attraktiv for nye innbyggere. Når ny 
Ringeriksbane kommer på plass, må kollektivforbindelsene til og fra Jevnaker prioriteres. 
 
En meget stor del av boligene i Jevnaker 
ligger sentrumsnært med gangavstand til 
sentrum, skole og barnehage. Dette gir 
kommunen et godt grunnlag for effektiv 
tjenesteproduksjon og bærekraftig utvikling.   
Klimautslipp er vår tids største 
miljøutfordring og en av de viktigste faktorer 
for å redusere utslipp er å begrense behovet 
for transport. Sentrumsnær utbygging samt 
utbygging av gode gang- sykkelveier er med 
på å redusere bruken av bil, samtidig som 
det gir grunnlag for mer effektive og 
klimavennlige løsninger for 
boligoppvarming.  
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Miljøsertifisering av kommunens virksomheter  vil bidra til å  bevisstgjøre kommunen som 
miljøansvarlig og ha positive ringvirkninger ut i samfunnet. 
Jevnaker har et svært verdifullt kulturlandskap med fjorden og åsene rundt. Geologisk og biologisk har 
dette landskapet stor verdi med sitt småskala jordbrukslandskap. Disse verdiene er og vil ha stor 
attraksjonsverdi for kommunens innbyggere og for hele regionen. Det er derfor viktig å bevare dette 
landskapet for senere generasjoner.    
 
Endringer i klima medfører blant annet mer ekstremvær. Beredskapsmessige hensyn i 
arealforvaltningen er derfor viktig for å forebygge konsekvenser av et endret klima. Ivaretagelse av 
matjord for kommende generasjoner er også et kommunalt ansvar.  
 
Jevnaker har mange kilometer kommunale veier sett opp mot antall innbyggere.   
Mange av de kommunale veiene er fra middels til dårlig standard, og det er derfor et mål om å ruste 
opp standarden til et høyere nivå. 
Kommunens strategi er både å øke vedlikeholdet, samt å investere ved å rehabilitere. Sentrumsnære 
veier skal ha høyest prioritet, samt veier med mye trafikk. Videre skal veiens standard og funksjon ha 
betydning for prioriteringene.  
 
Jevnaker er i dag relativt godt rustet med gang- 
sykkelveier i tettbygd strøk.   
Trafikksikkerhet er et prioritert område i kommunen. 
Jevnaker kan bli en enda mer trafikksikker kommune når 
ny E-16 er lagt utenom sentrum og avlastet vei er etablert. 
Det fører også med seg fysisk aktivitet, større trygghet og 
bedre omdømme for kommunen. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap blir mer og mer 
viktig for å ivareta befolkningens sikkerhet og som en 
kommunal oppgave. 
Gode krise- og beredskapsplaner og jevnlige øvelser er en 
forutsetning for å ivareta innbyggernes trygghet. 
 

3.7 Kommunen som organisasjon 
Høy tillit fra innbyggerne til kommunens virksomhet, folkevalgte og 
administrasjon og et godt omdømme er overordnede mål. Jevnaker 
kommune skal bygge sin virksomhet på åpenhet, respekt, 
løsningsorientering og kompetanse. Kommunen skal levere tjenester til 
innbyggerne med god kvalitet og effektivitet, samt ta innbygger- og 
brukermedvirkning på alvor.  
Kommunen skal ha en innovativ tilnærming til utvikling av virksomheten for å 
utnytte ressursene best mulig. Ny teknologi tas i bruk for å understøtte 
tjenestene og samhandlingen med innbyggerne. 
Medarbeidere videreutvikles gjennom godt lederskap. Lavt sykefravær er en 
indikator på trivsel og tilfredshet. For å lykkes i kampen om rekruttering av 
kompetente medarbeidere, må kommunen være en attraktiv arbeidsplass. 
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4. TEMAVISE MÅL  
Måldelen av kommuneplan er organisert på følgende måte: 
 
Grønt felt viser kommunens hovedmål som skal ha et langsiktig perspektiv , minst 12 år 
 
 
Blått felt viser utviklingsmålene, som er avledet av hovedmålet og som har et 4 års perspektiv. Disse 
målene skal gi grunnlaget til årlig periodemål. 
 
 
I gult felt lages årlige periodemål  som er utledet av utviklingsmålene.  Disse er grunnlaget for 
handlingsplan som utarbeides årlig i forbindelse med budsjett. 
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4.1 Stedsutvikling Nesbakken: 
 
 

Stedsutvikling Nesbakken 
Hovedmål 

 
Fra tettsted til småby. 

Utviklingsmål: 
 

 Gode sentrumsfunksjoner og felles møteplasser 
 Etablere Jevnaker brygge i aksen ned fra torget 
 Strandpromenade Nesbakken – Hadelands 

glassverk 
 Et mangfold av småskala-næringer 
 Fortetting og forskjønning 
 Sentrum skal være trafikksikkert og universelt 

utformet 
 Alle nybygg skal være tilknyttet fornybar energi 
 Sentrum skal være universelt utformet 
 Helhetlig skilting på fasader, gater og tilkomstveier 

 

Årlige handlingsmål 
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4.2 Bolyst og attraktivitet 
 
     
 

Bolyst og attraktivitet 
Hovedmål 

 
Jevnaker skal være et attraktivt sted å bosette seg. 
Befolkningsveksten skal være bærekraftig.  
 

Utviklingsmål 

 
 Være en aktiv partner for utbyggingsprosjekter, bl 

a  gjennom å iverksette strategi for boligbygging  
 Være attraktiv og tilrettelegge for barnefamilier, 

fokus på tilbakeflytting 
 God tilgang til fjorden, marka og andre 

rekreasjonsområder 
 Gode kulturtilbud for barn og unge 
 Profilering av Jevnaker og regionen 

 

Årlige handlingsmål 
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4.3 Levekår 
 
 

Levekår 
Hovedmål 

Tidlig innsats og forebyggende arbeid. 
Gi barn og unge riktig utdanning for å møte framtidas utfordringer.  
Jevnaker-samfunnet skal fremme likeverd og inkludering.  
 

Utviklingsmål: 
 

 Et helhetlig læringsløp med høy kvalitet og gode 
overgangsfaser. 
 

 Tidlig innsats med vekt på grunnleggende ferdigheter, 
språkstimulering, sosial kompetanse. 
 

 Sikre at barn får et godt oppvekstmiljø. 
 
 Fysisk aktivitet styrkes. 
 
 Tilby tidlig hjelp når problemer oppstår. 

Helsefremmende og forebyggende tiltak prioriteres 
generelt og for barn og unge spesielt.  

 
 Vekt på den enkeltes egne ressurser og utvikling av 

mestringsevnen. 
 

 Ta i bruk velferdsteknologi. 
 

 Ta i mot samt integrere flyktninger på en god måte. 
 
 Et variert kultur- og fritidstilbud for alle  

 

 Ungdom utenfor skole eller arbeid skal raskt  bistås til 
å fullføre et utdanningsløp eller komme i arbeid. 
 

 Frivillig arbeid oppmuntres 

Årlige handlingsmål 
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4.4 Verdiskapning  
 
 

Verdiskapning  
Hovedmål 

 
Legge til rette for å øke antall arbeidsplasser i Jevnaker og i regionen for øvrig. 

 

Utviklingsmål: 

 
 Nært samarbeid med kommunene og andre 

aktører for å følge opp Omstillingsplanen for 
Ringeriksregionen. 

 Næringsområdene på Bergermoen utvikles i 
sammenheng med øvrig næringsvirksomhet på 
Eggemoen. 

 Storhandelsvirksomhet etableres først og fremst 
på Bergermoen. 

 Bidra til å utvikle opplevelsesbasert næring med 
basis i Kistefos-Museet og Hadeland Glassverk 

 Realisere et nasjonalt opplevelsessenter for glass 
på Jevnaker 

 Støtte opp under småskala-/nisjeproduksjon i 
kommunen, herunder kortreist mat. 

 

Årlige handlingsmål 
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4.5 Samferdsel, areal, klima og beredskap 
 
 
 

Samferdsel, areal, klima og beredskap 
Hovedmål 

 
Ny E-16 og Ringeriksbane til regionen og økt bruk av kollektivtransport 
Kvaliteten på kommunale veier bedres. 
Bærekraftig utvikling og arealforvaltning og reduksjon av lokale klimagassutslipp. 
 

Utviklingsmål: 

 
 Ny E16 Olum-Eggemoen og avlastet vei tas i bruk 

innen 2020. 
 E16 videreføres med ny parsell til Hen 
 Delta aktivt med å utvikle gode vei- og 

jernbaneforbindelser forbindelser mellom Oslo og 
Hønefoss. 

 Bedre kollektivforbindelser til og fra Jevnaker og 
utrede lokalbane Hønefoss-Jevnaker-Roa. 

 Rehabilitering av kommunale veier som er 
sentrumsnære, har mye trafikk eller har en viktig 
funksjon. 

 Klima/energivennlige løsninger på alle områder 
 Bærekraftig arealforvaltning. Vekt på 

sentrumsnære boligområder og gangavstand til 
viktige funksjoner. 

 Miljøsertifisere kommunens virksomhetsområder 
etter «Miljøfyrtårn»-systemet. 

 Gjennomføre trafikksikkerhetsplanen. 
 Alltid ha oppdaterte og velfungerende 

beredskapsplaner i kommunen og øve jevnlig 
 Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap skal 

vurderes i alle virksomhetsplaner  
 

 
 

Årlige handlingsmål 
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4.6 Kommunen som organisasjon 
 
 

Kommunen som organisasjon 
Hovedmål 

 
Kommunen har høy tillit og kommunens tjenester skal oppfattes som gode av 
innbyggerne gjennom å være en lærende organisasjon 
 

Utviklingsmål 

 
 Høy tilfredshet hos innbyggere og medarbeidere  
 Gjennomføre bruker-, innbygger- og 

medarbeiderundersøkelser. 
 Videreutvikle kompetansen hos ledere og 

medarbeidere 
 Høy effektivitet og kvalitet i alle ledd, med vekt på 

innovasjon 
 Oppnå 94 % tilstedeværelse  
 Attraktiv arbeidsgiver 
 Robust kommuneøkonomi – 2 % nettodriftsresultat 

 

Årlige handlingsmål 
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Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/526-12   Arkiv: 243 C2  

 

Spillemidler 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 
Ordinære anlegg 

Anleggsnr Pr. Anleggseier Anlegg Sum 

0605025001 1 Ådal skytterlag Klubbhus Somma Skytebane 1.000.000 

0605025701 2 Ringerike kommune Kunstgress Heradsbygda 2.500.000 

0605009601 3 Fossekallen IL O-kart Vælsvann øst 26.500 

0605026201 4 Buttentjern 
Jaktskytesenter SA 

Compacsporting – trapbane 1.000.000 

0605026701 5 Ringerike O-lag  Kart Damlia-Løvlia 108.000 

0605026001 6 Ringerike kommune Hønefoss Arena 40.850.000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anleggsnr Pr. Anleggseier Anlegg Sum 

0605025401 1 Ringerike O-lag Skolegårdskart 52.500 

0605002906 2 Ringerike kommune Ballbinge Vang skole 230.900 

0605025801 3 Ringerike kommune Ballbinge Ulleråls skole 182.000 

0605025901 4 Ådal IL Møltemyra 
sandhåndballbane 

104.000 

0605027201 5 Ringerike kommune Søndre Park 
aktivitetsanlegg 

300.000 

 

 

Beskrivelse av saken 
Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg 



beløper seg til kr 45.484.500, hvorav søknadssummen til Hønefoss Arena utgjør kr 

40.850.000. Nærmiljøanlegg har en søknadssum på kr 869.400.  

 

I 2014 fikk følgende anlegg tildelt spillemidler: 

Ådal skytterlag, Nye Somma skytebane fikk tildelt kr 860.000. 

Ringerike O-lag, nytt kart Eggemoen fikk tildelt kr 127.000. 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker framover i 

prioriteringskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

For 2015 har det kommet til 2 nye søknader på ordinære anlegg. Ringerike orienteringslag 

søker om midler til nytt O-kart Damlia-Løvlia og Ringerike kommune søker midler til 

Hønefoss Arena. I kategorien nærmiljøanlegg er det en ny søknad, Ringerike kommune 

søker om midler til aktivitetsanlegg i Søndre park. 

  

 

Vedlegg 
Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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