
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
Til: Formannskapet 
Fra: Rådmannen 

   
Kopi:   

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
12/4543-1 25156/12 145 19.10.2012 

SPØRSMÅL /SVAR I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2013 - 2016  
 
Viser til vedlagte dokumenter som svar på spørsmål i formannskapets møte 16.10.2012. De 
vedlagte dokumentene svarer ikke på alle spørsmålene. Nytt notat med svar på øvrige 
spørsmål oversendes senest tirsdag 23.10.2012.    





119000 Leie lokaler/grunn 9451 Austjord avlastning 2 897 467 0


119000 Leie lokaler/grunn 9452 Austjord rehabiliter 3 362 325 0


119000 Leie lokaler/grunn 9454 Nes omsorgssenter 4 271 747 0


119000 Leie lokaler/grunn 9457 Sokna omsorgssenter 4 348 122 -234 000


119000 Leie lokaler/grunn 9463 Hvelven omsorgssente 429 283 0


119000 Leie lokaler/grunn 9501 Pu baglerveien 0 0


119000 Leie lokaler/grunn 9503 Pu furusletta 231 876 -200 000


119000 Leie lokaler/grunn 9505 Færdenveien 27-33 1 097 927 -520 000


119000 Leie lokaler/grunn 9506 PU Færdenv 31 0 -200 000


119000 Leie lokaler/grunn 9507 PU Færdenv 33 0 


119000 Leie lokaler/grunn 9508 Pu harald hårfagresv 172 166 -105 000


119000 Leie lokaler/grunn 9510 Pu hov alle 21 0 0


119000 Leie lokaler/grunn 9511 Pu hov alle 22 278 777 -220 000


119000 Leie lokaler/grunn 9512 Pu lundveien 247 775 -230 000


119000 Leie lokaler/grunn 9514 Pu owrensgt 175 710 -252 000


119000 Leie lokaler/grunn 9515 Pu sagatun 411 972 -397 000


119000 Leie lokaler/grunn 9516 Omsorgsboliger Kroke 4 610 220 -650 000


119000 Leie lokaler/grunn 9517 Pu sagaveien 18 377 176 -150 000


119000 Leie lokaler/grunn 9518 PU Sagav 27 0 -99 000


119000 Leie lokaler/grunn 9519 PU Sagav 20 0 -99 000


119000 Leie lokaler/grunn 9521 Pu trulserudveien 234 120 -157 000


119000 Leie lokaler/grunn 9524 Trygdebolig Krokenve 4 041 206 -4 800 000


119000 Leie lokaler/grunn 9525 Paasche Aasens vei 1 713 220 -800 000


119000 Leie lokaler/grunn 9526 Trygdebolig hallingb 1 172 564 -1 300 000


119000 Leie lokaler/grunn 9527 Trygdebolig heradsby 5 275 308 -3 450 000


119000 Leie lokaler/grunn 9528 Trygdebolig konglefa 1 411 973 -950 000


119000 Leie lokaler/grunn 9529 Trygdebolig nakkerud 727 727 -860 000


119000 Leie lokaler/grunn 9530 Trygdebolig nansenvn 705 465 -610 000


119000 Leie lokaler/grunn 9531 Trygdebolig nes 447 996 -330 000


119000 Leie lokaler/grunn 9532 Trygdebolig sokna 929 604 -1 020 000


119000 Leie lokaler/grunn 9533 Trygdebolig tyristra 111 996 -210 000


119000 Leie lokaler/grunn 9534 Omsorgsboliger ve te 844 521 -700 000
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119000 Leie lokaler/grunn 9535 Omsorgsboliger elveg 400 956 -500 000


119000 Leie lokaler/grunn 9537 Omsorgsboliger halli 1 519 333 -1 500 000


119000 Leie lokaler/grunn 9538 Omsorgsboliger hov 1 794 482 -2 020 000


119000 Leie lokaler/grunn 9541 Omsorgsboliger sokna 2 032 504 -870 000


119000 Leie lokaler/grunn 9542 Omsorgsboliger nes i 1 430 675 -450 000


119000 Leie lokaler/grunn 9544 Omsorgsboliger sentr 1 576 319 -1 800 000


119000 Leie lokaler/grunn 9545 Omsorgsboliger hvelv 1 243 845 -1 400 000


119000 Leie lokaler/grunn 9547 Omsorgsboliger slett 558 430 -550 000


119000 Leie lokaler/grunn 9550 Baldersv 85 - 56/108 75 519 -75 000


119000 Leie lokaler/grunn 9551 Haldenv 22 - 87/326 90 129 -84 000


119000 Leie lokaler/grunn 9552 Haldenv 123 - 87/369 80 707 -86 000


119000 Leie lokaler/grunn 9553 Muninv 27 - 56/102 158 592 -167 000


119000 Leie lokaler/grunn 9554 Ramsrud 1 - 55/125 243 161 -54 000


119000 Leie lokaler/grunn 9555 Ramsrud ll - 55/150 310 236 -348 000


119000 Leie lokaler/grunn 9556 Hovsmarkv 9 -86/373 119 844 -84 000


119000 Leie lokaler/grunn 9557 Heradsbygdv - 54/20 78 042 0


119000 Leie lokaler/grunn 9558 Harald Hardrådes gt 224 927 -356 000


119000 Leie lokaler/grunn 9559 Kongensgate 12 - 318 168 719 -156 000


119000 Leie lokaler/grunn 9560 Kragstadv - 97/58 143 356 -117 000


119000 Leie lokaler/grunn 9561 Lagesensgate 10 - 31 104 729 -42 000


119000 Leie lokaler/grunn 9562 Lagesensgate 12 - 31 183 393 -99 000


119000 Leie lokaler/grunn 9563 Sagveien 40 - 148/29 413 428 -290 000


119000 Leie lokaler/grunn 9564 Sagveien 15 - 148/28 130 422 0


119000 Leie lokaler/grunn 9565 Åsliveien 1, 3, 38, 247 448 -240 000


119000 Leie lokaler/grunn 9566 Høgåsveien 9 - 273/5 194 459 -97 000


119000 Leie lokaler/grunn 9567 Vinterroveien 34 - 4 136 676 -60 000


119000 Leie lokaler/grunn 9568 Folefossveien - 38/1 200 458 -175 000


119000 Leie lokaler/grunn 9569 Vebakken 2 - 54/32 66 317 -62 000


119000 Leie lokaler/grunn 9570 Hønengt 26 - 317/175 433 969 -143 000


119000 Leie lokaler/grunn Husleieøkn varslet av BS 0 0


53 889 318 -30 368 000








LEIEAVTALER HVOR KOMMUNEN ER LEIETAKER


Utleier Leieobjekt/bruk av arealet Antall m² Brukes til Avtalens lengde Opprinnelig leie pr. Oppsigelsesfrist av leieforholdet


Aslaksrud Eiendom AS (k) Kulturskolen 600 skolelokaler 01.09.11-30.08.26 709 421,00 1 års oppsigelse, kan fornyes med 10år


Aslaksrud Eiendom AS (k) Voksenopplæringen 160 skolelokaler 01.09.11-30.08.14 200 000,00 1 års oppsigelse, kan fornyes med 3 år


Briseid, Ingrid (k) Stabellsgt. 4/ Aurora 229 butikk 01.01.91- 131 364,00 6 mnd gjensidig oppsigelse


Bergsland, Halvard (k) Honerud gård 360 skolelokaler 01.06.04-01.06.09 221 350,00 Forl med 2x5 år/1 års gj. oppsig. 


Bølgen Sameie (støtte) Hoppanlegg Ringkollen       ca. 1 000 idrett 1990 + 40 år     6 000,00 Fornyes så lenge området brukes til hoppsport


Gamkinn, Hans Erik (støtte) Grunn til løype i Hovsmarka 5760 idrett 01.01.1992-01.01.2032     3 000,00 Avtalen utløper når bruken av trimløypa opphører


Gunnerød, Thor Olav (k) Skogareal Tyristrand          ca. 2000 naturbarneh. 01.09.09-01.09.14 500 6 mnd gjensidig oppsigelse


Hovedbygg 2060 775 877,00 


Lagerhall   89 000,00                            


Heradsbygda Idrettslag (støtte) Garderobe Heradsbygda klubbhus 121,5 idrett 01.01.2003   50 301,00 1 års gjensidig oppsigelse


Harald og Randi Engen (k) Grunn Nakkerud (to stk.)          ca. 1800 se høyre festekontrakter 300 Del av friareal Nakkerudholmen  og tomt til kloakkpumpestasjon


Heggerudstad AS (k) Garasje for brannbil på Nes 100 se venstre 01.07.12-30.06.22 51 000,00 Fornyes med 2x5år/1 års gjensidig oppsigelse. Betales av Brann


Norderhov Ungdoms- og Idrettslag (s) Trygstad klubbhus (støtte) 96,4 idrett 01.01.03-   39 910,00 1 års gjensidig oppsigelse


Ringerike Boligsstiftelse (k) Leien baseres på driftsbudsjettet


Ringerike Meieris Eiendomsselskap Hjelpemiddellageret (k) 352 se venstre 01.07.00-01.07.10  170 000,00


Ringerike skogforvaltning (k) Slamlaguner i Norderhov                     ? se venstre 26.04.95-01.11.05 14 700,00 Ved forlengelse av avtalen kan leien justeres


Sentrumskvartalet Hønefoss AS (k) Kultursal 408 se venstre 31.09.2025 142 500,00 Utløper uten oppsigele


Skjærdalen Eiendom (k) Helsestasjon Tyristrand 200 se venstre 13.08.02-31.12.12 110 000,00 Avtalen kan fornyes med 2x5år


Storgaten 11/13 v/Røysi (k) adm. Lokaler 01.01.08-31.12.12 3 285 412,10 Avtalen kan fornyes med 2x5år


Schjong, Even Borch (k) Tomt til brakke i Åsbygda 3806,4 utleiebolig 01.09.06-01.09.11        2 000,00 Avtalen gjelder så lenge boligen er bebodd


Smeden 2 (k) Kontorlokaler 105 helse 01.08.2008-01.08.2013 93 750,00 Opphører 30.11.2012.


Staten v/forsvarsdep. (k) Veirett på Eggemoen se venstre 03.12.98-01.01.05 0 Avtalen kan sies opp med 6 mnd varsel


Tyristubben IF (k) Tyristrand naturbarnehage 258 se venstre 01.09.04-01.09.09       65 000,00 Fornyes med 1 år/gjensidig oppsigelse 3 mnd


Tyristubben IF (støtte) Tyristubben klubbhus 154 idrett 01.01.03-       63 756,00 1 års gjensidig oppsigelse


Ullerål Sokn (Kirkelig Fellesråd) (k) Ullerål barnehage 288 se venstre 01.01.05-       94 400,00 Fornyes med 1 år/gjensidig oppsigelse 3 mnd


Aasen, Ole (k) Festetomt til Veien skole 33941,9 skole


k = kommunal tjeneste


støtte = se saksfremlegg. For å ha likebehandling med idrettslag som bruker garderober oppført av Ringerike kommune, betaler Ringerike kommune for bruk av garderober til Norderhov-, Heradsbygda- og Tyristrand idr.lag. 


Hensmoen Eiendom AS (k) aktivitet 


funksjonsh.


01.12.08-31.12.15 Opsjon på 5x5år/6 mnd varsel om oppsigelse







Utleier Leieobjekt/bruk av arealet Merknader Husleie 2012 Felleskostnader Fjernvarme Strøm/fyring


Aslaksrud Eiendom AS (k) Kulturskolen Justeres hvert 3. år


709 421,00 60 000,00 60 000,00 + mva


Aslaksrud Eiendom AS (k) Voksenopplæringen Justeres hvert år


200 000,00 + mva


Briseid, Ingrid (k) Stabellsgt. 4/ Aurora Justeres hvert år


219 500,00


Bergsland, Halvard (k) Honerud gård Justeres hvert 2. år


254 952,00


Bølgen Sameie (støtte) Hoppanlegg Ringkollen Justeres hvert 3. år


9 561,00


Gamkinn, Hans Erik (støtte) Grunn til løype i Hovsmarka Justeres hver år


4 351,00


Gunnerød, Thor Olav (k) Skogareal Tyristrand 500,00


Hovedbygg 853 348,00 10 419,00 + mva


Lagerhall 93 136,00 + mva


Heradsbygda Idrettslag (støtte) Garderobe Heradsbygda klubbhus 50 301,00


Harald og Randi Engen (k) Grunn Nakkerud (to stk.) Justeres hvert 5. år


2 877,00


Heggerudstad AS (k) Garasje for brannbil på Nes Justeres hvert 2. år


51 000,00


Norderhov Ungdoms- og Idrettslag (s) Trygstad klubbhus (støtte)


39 910,00


Ringerike Boligsstiftelse (k) 44 953 668,00


Ringerike Meieris Eiendomsselskap Hjelpemiddellageret (k) Justeres hvert år


209 836,00 10 400,00


Ringerike skogforvaltning (k)


Slamlaguner i Norderhov


Betales av Teknisk 


tjeneste


14 700,00


Sentrumskvartalet Hønefoss AS (k) Kultursal 142 500,00 70 00,00


Skjærdalen Eiendom (k) Helsestasjon Tyristrand Justeres hvert 2. år


130 160,00


Storgaten 11/13 v/Røysi (k) Justeres hvert år 


med 70% 3 508 984,50 1 500 000,00 485 272,00 + mva


Schjong, Even Borch (k) Tomt til brakke i Åsbygda 2 000,00


Smeden 2 (k) Kontorlokaler 71 115,00 8 800,00


Staten v/forsvarsdep. (k) Veirett på Eggemoen 0,00


Tyristubben IF (k) Tyristrand naturbarnehage Justeres hvert år


71 300,00


Tyristubben IF (støtte) Tyristubben klubbhus 63 756,00


Ullerål Sokn (Kirkelig Fellesråd) (k) Ullerål barnehage Justeres hvert år


98 698,00 5 700,00


Aasen, Ole (k) Festetomt til Veien skole 46 574,00


52 225 798,50


Hensmoen Eiendom AS (k) Justeres hvert år 
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NORDERHOV UNGDOMS- OG IDRETTSLAG - LEIEAVTALE  KLUBBHUS 


TRØGSTAD  


 


Forslag til vedtak: 


::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  


 


1. Det opprettes leieavtale mellom Ringerike kommune og Norderhov Ungdoms- og 


Idrettslag vedr. leie av garderober i  idrettslagets klubbhus på Trøgstad. 


 Leieprisen settes til kr 39.910,-  pr. år.  


 Leieavtalen gjelder fra 01.01.2003.  


  


2. Nåværende avtale om leie av garderober  mellom Ringerike kommune og Heradsbygda 


Idrettslag datert 29.11.94 og Tyristubben Idrettslag  datert 29.11.94 sies opp.  


 Nye leieavtaler settes opp på grunnlag av tidligere leieavtaler. 


 Leieprisen settes til kr 50.301,-  pr. år for leie i Heradsbygda Idrettslags klubbhus og             


kr 63.756,-  pr. år i Tyristubben Idrettslags klubbhus. 


  


::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  


... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  


 


Utredning: 


I  1970-80 årene var det en kulturpolitisk målsetting at alle  deler av  kommunen skulle ha 


idrettsanlegg som tilbud til innbyggerne.  Dette ble realisert gjennom bygging av mange 


lysløyper, ball/lekeplasser og idrettsanlegg med fotballbaner i de største sentrene.   Der det 


var naturlig, ble anleggene bygget i tilknytning til skoler og samfunnshus.    


Alle deler av kommunen skulle ha tilnærmet samme tilbud som brukerne av Hønefoss 


idrettspark og all bruk av anlegg med garderober skulle være gratis.  


Ved fullføringen av idrettsanleggene i Heradsbygda og på Tyristrand, valgte kommunen å 


samarbeide med idrettslagene om bygging av garderober i forbindelse med bygging av 


idrettslagenes klubbhus.  For at driften av garderober ved disse kommunale idrettsanleggene 


ikke skulle være en ekstra belastning for idrettslagene, ble det inngått leieavtaler under 


forutsetning av at garderobene ble stilt gratis til disposisjon for alle brukerne av anleggene. 


Norderhov Ungdoms- og Idrettslag  (NUIL) disponerte bane på Hvervenkastet, men denne 


ble omdisponert i forbindelse med omlegging av vei og utbygging i området. 


Som kompensasjon for dette, bygget kommunen ny kommunal bane i Trøgstad uten 


garderobeanlegg.   Hvis brukerne av anlegget trengte garderober, ble de  henvist til Hønefoss 


idrettspark. 


Idrettslag som benytter samfunnshus og skolers`  garderober,  betaler fortsatt ingen leie for 


bruken. Dette i samsvar med  pkt. 5.5 i Reglement for utleie av skolelokaler og kombinert 


skole / samfunnshusanlegg  i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 21.05.1987. 
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Leieavtalene mellom kommunen og Tyristubben Idrettslag og Heradsbygda  Idrettslag  ble  


reforhandlet  i 1994 på grunn av at formannskapet  i sak 269/93 vedtok å stryke tidligere 


bevilgning til  leie  av garderobeanlegg kr 180.000,-. 


Etter reforhandling av avtalene, som ble godkjent av formannskapet  12.12.94, sak 0287, 


betaler Ringerike kommunen  i dag kr 76.910,-  dvs. kr 633,-  pr.  m²  i garderobeleie til 


Heradsbygda idrettslag og kr 77.000,-  dvs. kr 500,-  pr. m²  i  garderobeleie  til Tyristubben 


idrettslag. Begrunnelsen for ulik leiepris pr. m² var brukerintensiteten av garderobene. 


Leieprisen  innbefatter utgifter til lys, varme, vann, renovasjon og andre kommunale 


avgifter. Videre utgifter til renhold, vaktmester, vedlikehold, opplåsing til og lukking etter 


arrangement. Leieforholdet gjelder inntil videre med ett års gjensidig oppsigelse. Ved 


oppsigelse / reforhandling skal varsling skje innen 30.06. det året dette blir aktuelt. 


På budsjettet for år 2002 er det avsatt  kr.154.000  til formålet.  Det er avtalefestet at leien 


for hele året utbetales  i januar. 


 


NUIL har hele tiden hatt som målsetting å bygge klubbhus med garderober ved banen i 


Trøgstad, og har fått kommunal tomt til dette.     


I brev av 05.09.01 ber NUIL om at det inngås leieavtale mellom Ringerike kommunen og 


idrettslaget, vedr. disponering av garderobeanlegg mv. i deres klubbhus på Trøgstad.  


Begrunnelsen for søknaden er at Ringerike kommune har inngått leieavtaler med idrettslag 


som eier  klubbhus på kommunale idrettsanlegg. 


NUIL har på grunnlag av leieavtalene kommunen har med Tyristubben og Heradsbygda  


Idrettslag, utarbeidet forslag til leieavtale  med kommunen.  De har  forutsatt at leieavtalen 


skal ha ikrafttredelse fra 01.01.2000, da de mener kommunen i praksis har benyttet bygget 


fra det ble ferdigstilt i 1998.  Leieprisen er i forslag til leieavtale satt til kr 61.021,-  pr. år, 


dvs. kr 633,-  pr. m² ( 96,4 m²) 


 


Vurdering: 


For å få lik behandling av idrettslagene i kommunen, er det et rimelig krav at garderobeleie / 


bruk av kommunale bygg til garderober er ensartet.   Dersom kommunen fortsatt skal stille 


garderober gratis til disposisjon for brukere av kommunale idrettsanlegg, bør det leies 


garderober i klubbhus som idrettslagene eier og som ligger ved kommunale idrettsanlegg.  


Forutsetningen må fortsatt være at alle brukere av de kommunale idrettsanleggene får tilgang 


til garderobene.  


 


Rådmannen anbefaler at det opprettes leieavtale med NUIL om leie av garderober i  


klubbhuset ved Trøgstad idrettsanlegg.  NUIL s` krav om at leieforholdet skal ha 


tilbakevirkende kraft fra 01.01.2000 kan ikke anbefales. Det er ikke registrert noen 


henvendelser fra NUIL vedr. dette tidligere.  


 


På grunn av kommunens økonomiske situasjon, kan vi ikke anbefale at rammen for tilskudd 


til leie av garderober i idrettslagenes klubbhus økes i økonomiplanperioden.  


Rådmannen forslår at summen som er bevilget for år 2002 opprettholdes i planperioden,  


men at bevilgningen skal dekke leie av garderober i klubbhusene til Heradsbygda idrettslag, 


Tyristubben idrettslag og Norderhov Ungdoms- og Idrettslag.    


Fordelingen skjer på grunnlag av leid areal. Arealene  er som følger: 


 


Heradsbygda idrettslag 121,5 m² 


Tyristubben idrettslag  154,0  « 
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NUIL      96,4  « 


Sum                                         371,9 m² 


 


Leiepris: kr 154.000,- : 371.9 = kr 414,-  pr. m²  pr. år (avrundet). 


 


Kommunen leier ingen andre garderobeanlegg og eventuell markedspris på slike lokaler har 


vi liten erfaring med. Bruken av lokalene er vesentlig høyere om sommeren enn i resten av 


året.  Sammenlignet med andre leieforhold,  mener rådmannen at  leieprisen må være 


akseptabel for partene. 


Leiepris for de enkelte garderober blir etter dette: 


 


Heradsbygda  Idrettslag  121,5 m²  a  kr 414,-  = kr 50.301,-  pr. år 


Tyristubben idrettslag   154,0 m²  a  kr 414,-  = kr 63.756,-  pr. år 


Norderhov Ungdoms-og Idrettslag   96,4 m²  a  kr 414,-  = kr 39.910,-  pr. år. 


 


Det anbefales at nåværende leieavtale  mellom Ringerike kommune og Heradsbygda og 


Tyristubben Idrettslag  sies opp.  Det opprettes nye leieavtaler med  disse og Norderhov 


Ungdoms- og Idrettslag i samsvar med ovennevnte beregning av husleie og gjøres gjeldene 


fra 01.01.2003.  


 


. 


Saksdokumenter: 


 


Brev fra Norderhov Ungdoms- og Idrettslag med vedlegg datert 05.09.01 


 


 


 Ringerike kommune, 07.03.02 


 


 


 


 Svein Aannestad 


 rådmann 


 


 


Tjenesteleder: Arild Hungerholdt 


 


Saksbehandler (utøvende): Nils Håkonsen 


 


... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  


 








 


Saksprotokoll 
 


Arkivsaksnr.: 01/02939-004  Arkiv: D11 &52  


 


SAKSPROTOKOLL: NORDERHOV UNGDOMS- OG IDRETTSLA... KLUBBHUS 


TRØGSTAD  


 


Behandling i Formannskapet 15.04.2002: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


 
 


Vedtak i Formannskapet: 


 


1. Det opprettes leieavtale mellom Ringerike kommune og Norderhov Ungdoms- og 


Idrettslag vedr. leie av garderober i  idrettslagets klubbhus på Trøgstad. 


Leieprisen settes til kr 39.910,-  pr. år.  


Leieavtalen gjelder fra 01.01.2003.  


 


2. Nåværende avtale om leie av garderober  mellom Ringerike kommune og Heradsbygda 


Idrettslag datert 29.11.94 og Tyristubben Idrettslag  datert 29.11.94 sies opp.  


Nye leieavtaler settes opp på grunnlag av tidligere leieavtaler. 


Leieprisen settes til kr 50.301,-  pr. år for leie i Heradsbygda Idrettslags klubbhus og             


kr 63.756,-  pr. år i Tyristubben Idrettslags klubbhus. 


 


 

























































































KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, 
MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. 
 


Spørsmål 
Kommuneloven har en bestemmelse om nedbetaling av akkumulert underskudd over 10 år.  
Spørsmålet er om dette er vurdert som et alternativ? 
 


Rådmannens svar 


Ringerike kommune har gått ut over bestemmelsen om inndekking innen 4 år.  
Regnskapsmessig underskudd i 2008 skal etter hovedregelen være inndekket i løpet av 2012. 
Slik det nå er lagt opp vil kommunene ha behov for ytterligere to år for å dekke inn dette 
underskuddet, til og med 2014.  Til rest står da underskuddet fra 2009 som vil bli inndekket i 
2015.  Rådmannen forholder seg til vedtatt takt på nedbetaling av underskuddet. 
 


Kommunelovens bestemmelser med kommentarer er som følger:  
§ 48. 4 Årsregnskapet og årsberetningen. 
Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges 
fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan 
kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i 
økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der 
de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen 
skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan 
departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. 
Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. 
 
 


 







 


 


 
  







HVA GJØRES I FORHOLD TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLEN? 
 


Spørsmål: 
Rådmannens beslutningsgrunnlag sier noe om videreutdanning av lærere. Kan 
kompetanseutviklingen i grunnskolen utdypes noe? 
 


Rådmannens svar 
Kompetanseutvikling i skolesektoren er knyttet til de områder som inngår i kommunal 
handlingsplan for skole og SFO og nasjonale satsingsområder. Kompetanseutviklingen skal 
bidra til at de ansatte har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for å nå de 
angitte målene.  
I 2013 fortsetter skolene med å utvikle kompetansen innen hovedsatsingsområdene 
klasseledelse og relasjoner i skolen. I tillegg er det fokus på et «Vurdering for læring» og et 
leseprosjekt i samarbeid med UiO. Det er særlig fokus på ungdomstrinnet med bl.a. skolering 
av Ny Giv-lærere i lesing, skriving og regning. I SFO og barnehage videreføres LØFT-
satsingene fra 2012. 
 
I lederopplæringen fokuseres det på lederkompetanse i endring og relasjonsledelse. Flere 
rektorer tar og videreutdanning i ledelse. 
 
Arbeidsmåtene er kurs, lesing av litteratur, refleksjon i grupper, utprøving i egen 
arbeidssituasjon, veiledning og hospitering. 
 
Etter- og videreutdanning finansieres av lokale bevilgninger og av statlige tilskudd. Plan for 
kompetanseutvikling blir rullert årlig i HOK, sist i sak 14-2012 (vedlegg). 
 


  







INVESTERING HØNEFOSS KIRKE 
 


Spørsmål: 
Er kommunens andel på 20 millioner kroner til ny Hønefoss kirke et endelig beløp? 
 


Rådmannens svar: 
Rådmannen viser til investeringsoversikten i rådmannens grunnlagsdokument Handlingsprogram 
2013-2015 Budsjett 2013: 
 


Kommunestyret vedtok i sak 86/11, 30. juni 2011, at ny Hønefoss kirke etter brannen i 2010 
skal bygges på branntomten. Vedlagt samme sak forelå en oversikt over antatte kostnader 
for gjenoppbyggingen hvor en gjenoppbygging på branntomta var beregnet til i underkant av 
50 millioner kroner.  Fratrukket forsikringsbeløp (25,9 millioner kroner) og planlagt 
innsamling (4 millioner kroner), så er kommunens andel 20 millioner kroner.  I og med at 
antatt byggetid er 18 måneder og utbetaling fra forsikringsselskap foreligger, så foreslår 
rådmannen at kommunens andel budsjetteres med 20 millioner kroner i 2014. 


 
Overnevnte beregninger er gjort tidlig i prosjektet, er 2011-tall og har en relativt stor usikkerhet (+/- 
20%). Prosjektet gjennomfører nå en prekvalifisering av arkitekter. De utvalgte arkitektene vil få 
konkurransegrunnlag utsendt 1.november 2012 og valg av vinner vil skje vinteren 2013.  
Rådmannen har derfor pr i dag ikke noe bedre grunnlag enn tallgrunnlaget fra 2011 til å vurdere 
investeringskostnadene for ny Hønefoss kirke. 
 
  


BOLIGSTIFTELSEN ØKONOMISKE FORHOLD INKL. AVTALER  
 


Spørsmål: 
Opplever at det er stor prisøkning i leien til Ringerike Boligstiftelse. Forutsetningen for overføring av 
boligene til Boligstiftelsen var at dette ikke skulle koste Ringerike kommune mer enn tidligere. 
Ønsker også kopi av avtalene med Ringerike Boligstiftelse på nytt. 
 


Rådmannens svar: 
 
Om avtalene 
 
Samarbeidsavtale og leieavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse ble inngått i 
november 2011. Kommunestyret og formannskap fikk kopi av avtalene november / desember 2011. 
Avtale om vaktmestertjenester ble inngått februar 2013. Kopi av alle avtaler følger vedlagt. 
 
Ulik tolkning av avtalene 
 
I forhandlingene med Ringerike Boligstiftelse om avtalene, har forutsetningen fra rådmannens side 
hele tiden vært at avtalene ikke skal medføre økt kostnad for Ringerike kommune. Det innebærer at 
alle kostnadsøkninger skal kunne henføres videre som økt husleie overfor beboerne noe som igjen 
innebærer at husleieloven skal gjelde også i forholdet mellom Ringerike kommune og Ringerike 
Boligstiftelse. Ved overføring av boligene til Ringerike Boligstiftelse, ble boligene overført til en verdi 
slik at det var rom for oppussing av boligene innenfor en husleie på opptil 6.000,- kr pr måned.  







Imidlertid mener Ringerike Boligstiftelse (ref. punkt 8 og 27 i leieavtalen) at Husleielovens §4-2 om 
indeksregulering ikke gjelder for regulering av leiesum mens rådmannens oppfatning er at denne 
gjelder. Rådmannen tok opp dette med Ringerike Boligstiftelse pr epost 21.september 2012 og vil 
følge opp punktet i første samarbeidsmøte eventuelt be om reforhandling av leieavtalen for å gjøre 
punktet tydeligere. 
 
Ved å legge konsumprisindeksen til grunn, ville leien overfor Ringerike Boligstiftelse (unntatt boliger 
som er pusset opp) økt med i underkant av 200.000,- kr. 
 
Vaktmestertjenester og underbudsjettering 2012 
 
Formannskapet fikk en muntlig orientering i desember 2011 om at husleien fra Ringerike 
Boligstiftelse ikke inkluderte vaktmestertjenester som etter avtale skulle utføres av Ringerike 
kommune. Dvs den budsjetterte inntekten for 2012 på ca kr 3,9 millioner kr ville utebli. Dette ble det 
også skriftlig redegjort for i månedsrapporten pr februar 2012 under teknisk sektor: 
 


Området melder allikevel et merforbruk på 3,9 mill. kroner som skyldes svikt i inntekter fra 
salg av vaktmestertjenester til Ringerike boligstiftelse. Budsjettet ser ut til å være satt med 
andre forutsetninger enn det avtalen med boligstiftelsen inkluderer. Det jobbes med tiltak for 
å redusere avviket, blant annet reduksjon av husleie ved å se på muligheter for salg av boliger 
vi i dag leier av boligstiftelsen. 


 
I tillegg ble det kartlagt at det var foretatt en underbudsjettering av husleiekostnaden med Ringerike 
Boligstiftelse ref. månedsrapporten for mars 2012. Ringerike Boligstiftelse hadde opprinnelig et 
husleiekrav for 2012 på kr. 47.140.000,-. Dette ble etter avtale redusert med 2 millioner kr som skulle 
tilbakebetales ved et senere tidspunkt. Budsjettet fra Ringerike Boligstiftelse for 2012 ble derfor 
redusert til 45.140.000,- kr mens vedtatt budsjett i Ringerike kommune var på 43,3 millioner kr, dvs 
en underbudsjettering på ca 1,8 millioner kr. 
 
Rådmannen har kjørt et svært stramt løp for eiendomsforvaltningen i 2012. Og reduserte 
lønnsutgifter, økt sykelønnsrefusjon og ellers nøkternt forbruk har bidratt til at overnevnte avvik er 
redusert betydelig.   
 
Selvkostberegning 
 
Rådmannen viser til budsjettprosessen høsten 2011 og eget notat til formannskapet som oppfølging 
av vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sak 127/11 den 14.november 2011. Her 
bekrefter rådmannen at det ikke er selvkost på de kommunale boligene og at avviket ligger på 6 – 7 
millioner kroner (ekskl. vaktmestertjenestene over). Første vurdering tyder på at dette er de «gamle» 
boligene som Boligstiftelsen har hatt noen år. Rådmannen har lovt å komme tilbake med egen sak 
som synliggjør økonomien knyttet til de kommunale boligene samt beskriver strategier for at det på 
sikt blir selvkost for Ringerike kommune (hensyntatt de begrensningene som ligger i husleieloven og 
muligheter for å heve husleie). Denne saken er av ressursmessige hensyn ikke igangsatt. 
 
Økonomisk oversikt 
 
I forbindelse med budsjettet for 2013, er det blitt enighet om at Ringerike boligstiftelse skal fakturere 
Ringerike kommune for vaktmestertjenester. Dette bidrar til å synliggjøre de reelle kostnadene hos 
Boligstiftelsen.  
 
Ringerike Boligstiftelses budsjett for 2013 er på 56 millioner kroner. Inkludert er også lånet fra 2012 
på 2 millioner kroner. Ringerike Boligstiftelse har senere i epost av 30.september 2012 valgt å se bort 







fra kravet om tilbakebetaling av 2 millioner kroner som husleien ble redusert med i 2012. Budsjettet 
for 2013 er derfor på 54 millioner kroner.  
 
Reell økning av leiekostnadene blir derfor: 
 


Husleie 2013   :   54 millioner kr 
Egentlig husleienivå  2012 : - 47,1 millioner kr 
Vaktmestertjenester  : - 3,9 millioner kr 
----------------------------------------------------------------------- 
Reell husleieøkning  : = 3 millioner kr 


 
Ringerike kommunes budsjett overfor Ringerike Boligstiftelse fremkommer slik: 
 


Budsjett 2013   :   54 millioner kr 
Budsjett 2012   : - 43,3 millioner kr 
----------------------------------------------------------------------- 
Budsjettjustering  : = 10,7 millioner kr ekskl. mva. 
 


 
Hvordan fordeler budsjettet seg? 
 
Vedlagt følger en oppstilling fra Ringerike Boligstiftelse med oversikt over detaljert husleieoversikt. 
Vedlagt følger også en tilsvarende tabell hvor kommunens husleieinntekter fremkommer. 
 
Hvilke tiltak har rådmannen igangsatt? 
 
Rådmannen har vært tydelig på at Ringerike kommune ikke har hatt kapasitet eller kompetanse til å 
følge opp Ringerike Boligstiftelse. Opprinnelig var tanken at Ringerike kommune ikke skulle ha dette 
da Ringerike Boligstiftelse også skulle ivareta kommunens interesser. Men slik avtalene nå er 
utformet, må Ringerike kommune være en tydeligere avtalepart. 
 
Rådmannen har sommeren 2012 derfor etablert en ny eiendomsforvaltning som har som oppgave å 
håndtere kjøp / salg av kommunale eiendommer samt leie og framleie av arealer og boliger herunder 
oppfølging av Ringerike Boligstiftelse. Ny eiendomssjef for enheten er ansatt og han begynner 
1.januar 2013.  
 
Gjennom areal- og strukturprosjekt samt arbeidet med boligsosial handlingsplan, vil rådmannen også 
få et grunnlag for hvordan boligene bør sammensettes slik at dette blir så effektivt som mulig. 
 


  







VEDLIKEHOLD / OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG OG VEGER 
 


Spørsmål: 
Hva er det reelle forfallet på vedlikehold av kommunale bygg og veger pr år? 
 


Rådmannens svar: 
 
Kommunale bygg 
 
Rådmannen har identifisert et vedlikeholdsbehov for mer enn 35 millioner kroner hvorav 20 millioner 
kroner er akutt vedlikeholdsbehov. Skal alle byggene settes tilbake til opprinnelig stand og dagens 
forskrifter / regelverk, vil dette utgjøre over 300 millioner kroner. Det henvises også til sak om 
vedlikehold av bygg, kommunestyrets sak 94/12 i møte 28.6.2012. Vedlikeholdsplanen for 2013 
kommer til behandling vinteren 2013. I tillegg vil rådmannen oppdatere oversikten over kjente 
investeringsbehov i løpet av 2013. 
 
Budsjettet legger opp til et vedlikehold på i overkant av 6 millioner kroner. I tillegg har vi en 
vedlikeholdsgruppe på 7 årsverk inkl. leder slik at årlig budsjett reelt sett ligger på ca. 10 millioner kr.  
Ringerike kommune eier i underkant av 120.000 m2 og leier ca. 75.000m2. Kommunen har også 
vedlikeholdsforpliktelser på deler av de leide arealene. 
 
Multiconsult estimerte i 2008 på oppdrag av KS («Vedlikehold  i kommunesektoren. Kartlegging av 
areal, teknisk tilstand, oppgraderingsbehov og vedlikeholdskostnader.» Multiconsult 2008, 
http://www.ks.no/PageFiles/1501/074034Multi_Vedlikeh_append_1.pdf) at estimert nødvendig 
vedlikeholdskostnad for en gjennomsnittlig kommunal bygningsportefølje til å være ca 170 kr/m2 pr 
år i gjennomsnitt (kostnadsbehov er satt ut fra et bygningsteknisk ståsted med tanke på 
verdibevarende vedlikehold) og som annuitet. Beregninger er basert på 60 års levetid og 6 % 
kalkulasjonsrente.  
 
Basert på Multiconsults vurderinger med tanke på verdibevarende vedlikehold, bør 
vedlikeholdsbudsjettet i Ringerike kommune ligge på ca 20 millioner kr årlig (2008-tall) for 
kommunens egne bygg.  
 
Rådmannen vurderer at gjennomgang av arealbruk og struktur samt prosjektene knyttet til ny skole 
Hønefoss syd og nytt sykehjem vil påvirke kostnadene for framtidig vedlikeholdsbehov i positiv 
retning. 
 
 
  



http://www.ks.no/PageFiles/1501/074034Multi_Vedlikeh_append_1.pdf





Kommunale veier 
 
Diagrammet viser KOSTRA-tall for driftsutgifter pr km vei for funksjonene 333-Kommunale veier, 
nyanlegg, drift og vedlikehold og 334-Kommunale veier-miljø og trafikksikkerhetstiltak. 
 


 
(Ved svart/hvit utskrift av kurvene: Buskerud øverst, landet i midten, Ringerike nederst). 


 
Som det framgår ligger Ringerike gjennomgående lavere enn både gjennomsnitt i Buskerud og 
Landet. Det skal også tillegges at 2011 for Ringerike inneholder «mellomfinansiering» av 4 
bussholdeplasser i Heradsbygda da prosjektet ikke ble ferdig og tilskuddet først er utbetalt i 2012.  
For å ligge på landsgjennomsnitt i totale kostnader, ville Ringerike brukt ca kr. 5 mill mer pr år (regnet 
som et gjennomsnitt over perioden). 
 
Tallene inneholder både drift og vedlikehold/rehabilitering. Dermed er det også slik at kommunale 
veier i Ringerike årlig får større etterslepskostnader enn øvrige kommuner. 
En stor del av det kommunale veinettet er gammelt og ikke oppbygd for dagens tunge transport-
biler. Manglende grøfting og dekkereparasjon gjør at vann trenger inn i veikroppen og svekker 
bæreevnen ytterligere, med økende skadeomfang som følge. 
 
For 2011 var vedlikeholdskostnaden kr. 4 322 372.- eller kr. 17.-/meter vei . Dette dekker innkjøp av 
innsatsmidler samt kjøpte tjenester fra andre. Til investeringer var avsatt kr. 1,0 mill i 2011 og i 2012. 
Dette går vesentlig til oppgradering med asfalt og gir fra 1 til 1,4 km avhengig av nødvendige 
forarbeider. 
 
Først på 2000-tallet ble det utført en beregning på etterslepet og konklusjonen var at for å 
opprettholde standarden måtte innsatsen økes med ca kr.5 mill pr år. Uten å hensynta økt forfall de 
siste 10-årene, vil ren framskriving av kroneverdi gi ca kr. 6,2 mill 2012-kroner. 
 
Det er igangsatt Hovedplan vei, et arbeid som vil gi bedre grunnlag for anbefalinger for investeringer 
og driftsnivå i framtida. Planen forventes å være klar for politisk behandling våren 2014. 
Se nøkkeltallsrapport fra Vegforum for mer informasjon: 
http://www.vegforum.no/doc/Rapport%20n%C3%B8kkeltall%202011.pdf 
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LEIEAVTALER OPPDATERT 
 
Rådmannen la frem en oversikt over leieavtaler kommunen har til formannskapets møte 2.oktober 
2012. Oppdatert versjon inklusive etterspurte opplysninger følger vedlagt. 
 
 


VEDLEGG 


 
 Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse 


 Leieavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse 


o Vedlegg: Oversikt boliger 


 Vaktmesteravtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse 


 Epost fra Ringerike Boligstiftelse om reduksjon av husleie 2013 


 Budsjett Ringerike Boligstiftelse, avdelingsvis 


 Budsjett Ringerike Boligstiftelse sammenstilt med budsjetterte inntekter 


 Oppdatert oversikt arealer som kommunen leier  


o Vedlegg: Leieavtale klubbhus vedtak 


o Vedlegg: Leieavtale klubbhus saksfremlegg 


 


 





































SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 


 
Arkivsaksnr.: 12/726-1  Arkiv: 430 A  


 
 
KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR UNDERVISNINGSPERSONALE  2012 - 
2015 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for kompetanseutvikling av undervisningspersonalet i grunnskolen i Ringerike vedtas. 
 
 
 
Sammendrag 
Opplæringsloven § 10-8 fastslår at skoleeier har ansvar for kompeteseutvikling av egne 
ansatte. 
 
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et strategidokument; Kompetanse for kvalitet, som 
omhandler kompetanseutvikling av undervisningspersonalet, og prioriteringer av fag og 
områder. 
 
Videreutdanning 
I perioden 2012 – 2015 prioriteres følgende fag og områder i den nasjonale strategien for 
etter- og videreutdanning: 
 


1. Videreutdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk og samisk 
2. Videreutdanning i leseopplæring og rådgiving 
3. Tilbud i fagene mat og helse, kroppsøving, musikk og kunst og håndverksfag 
4. Det utvikles og gis et tilbud i andrespråkspedagogikk 
5. Det utvikles og gis tilbud til lærere i andrespråkspedagogikk 


 
 


Ordningen med videreutdanning av undervisningspersonale i grunnskolen betegnes som 
varig, systemet videreføres i alle fall i planperioden til og med 2015. Det er lagt til grunn at 
skoleeier har ansvar for å ha gode skoleledere, som også skal få økt sin kompetanse slik at de 
er bedre rustet i yrkesutøvelsen.  


• Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer blir videreført.  







 
Etterutdanning  
Med etterutdanning menes planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir 
studiepoeng. 
Innenfor etterutdanning peker den nasjonale strategien på: 


2. Regne- og leseopplæring 
3. Klasseledelse 
4. Vurdering for læring 
5. Spesialpedagogikk 
6. Andrespråkspedagogikk  


 
 
Innledning / bakgrunn 
Kommunene har ansvar for kompetanseutvikling av egne ansatte, undervisningspersonalet, 
jamfør Opplæringsloven § 10 – 8. Skoleeier skal ha et system som gir 
undervisningspersonalet mulighet for nødvendig kompetanseutvikling med sikte på å fornye 
og utvide den faglig pedagogiske kunnskapen. 
Gjeldende kompetanseutviklingsplan i Ringerike, (dokumentnummer 10/ 556) har gyldighet 
ut inneværende skoleår. 
Planen som nå behandles bygger i tillegg til opplæringsloven på kunnskapsdepartementets 
strategidokument: Kompetanse for kvalitet; strategi for etter- og videreutdanning 2012 – 
2015. 
 
Forholdet til overordnede planer  
 Plan for kompetanseutvikling av undervisningspersonalet er knyttet til kommuneplan 2007 
– 2019; kommunen skal ha hensiktsmessige tilbud innen skole, barnehage helse og omsorg 
og handlingsplan for grunnskolen i Ringerike 2011 – 2013 er ment å være et grunnlag for 
kompetanseutvikling hos ansatte. 
 
Kunnskapsdepartementets strategidokument - Kompetanse for kvalitet 2012 – 2015  
(vedlagt) og opplæringsloven § 10-8; er viktige styringsdokumenter for skoleeier relatert til 
ansvaret for kompetanseutvikling av undervisningspersonalet i kommunen. 
 
Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren 
skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarer og personale med 
særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling med sikte på å fornye og 
utvide den faglege og pedagogiske kunnekspen og halde seg orienterte om og vere på høgd 
med utviklinga i skolen og samfunnet. 
 
I handlingsplan for grunnskolen i Ringerike 2011 – 2013, er læringsmiljø og klasseledelse særlig 
vektlagt. Dette innebærer blant annet forholdet mellom elev og lærer  - relasjoner – er særlig viktig. 
Klasseledelse er av de nasjonalt prioriterte områdene i strategien for etterutdanning. 


 
  


Økonomiske forhold 
I det nasjonale systemet for kompetanseutvikling innebærer at staten via Fylkesmannen 
bidrar til finansiering av videreutdanning slik: 
 







Videreutdanning 
Statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til 50% av vikarkostnadene til skoleeiere som 
har fått tildelt studieplasser. Skoleeier dekker 25% av vikarkostnadene samt kostnader til 
reise, opphold, læremidler og annet til studiene. De resterende 25% er lærens bidrag i form 
av bruk av egen tid. 
Det legges opp til videreutdanning i moduler på 30 studiepoeng, det vil si et omfang på et 
halvt årsverk. 
 
I oversikten Ringerike kommune har mottatt, framgår det at vi kan gjøre regning med å 
motta minst kr 356 000,- til videreutdanning. 
Den eksakte summen Ringerike kommune kan motta fra staten avhenger av søkermassen. 
Denne finansieringen skal dekke 50% av vikarutgiftene. Summen vil gjøre det mulig å gi 
videreutdanning til fem personer i skoleverket 2012/2013. Den kommunale andelen skal 
dekke 25%, og vil utgjøre ca. kr 180 00. Disse summene gjelder for siste halvdel av 2012.  
 
Etterutdanning 
Fylkesmannen fordeler midler til etterutdanning etter søknad innen 01.05.12. I Ringerike vil 
allerede planlagt etterutdanning innenfor klasseledelse bli prioritert, men også fortsatt fokus 
på vurdering på læring. 
Det er viktig at Ringerike kommune både prioriterer og budsjetterer med midler til slik 
videreutdanning, ellers vil kommunen heller ikke kunne nyttiggjøre seg de statlige midlene. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunen skal ha en kvalitativt god grunnskole. For å få til det, 
er det helt avgjørende å ha dyktig skoleledere og undervisningspersonale. Denne varige 
videreutdanningsformen ser rådmannen som en god måte å ivareta dette på, og ser at 
Ringerike kommune må avsette tilstrekkelige midler i de årlige budsjettene, slik det er gjort i 
budsjettet for 2012. Midlene til videre- og etterutdanning er viktige for å utvikle kompetanse 
innenfor prioriterte områder. 
 
Saksdokumenter 


• Kompetanse for kvalitet; strategi for etter- og videreutdanning 2012 – 2015, 
kunnskapsdepartementet. 


• Handlingsplan for grunnskolen i Ringerike 2011 – 2013. 
• Plan for kompetanseutvikling av undervisningspersonale i Ringerike 2012 – 2015. 


 
 
 Ringerike kommune, 02.03.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
 





