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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. 
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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). 
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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.  
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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: 
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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 
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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.  
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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 
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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. 
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Ringerike Boligstiftelse 

Spørsmål 
Ønsker å få synliggjort handlingsrommet i forhold til Ringerike Boligstiftelse. 

Rådmannens svar 
Kommunens leie av boliger fra Boligstiftelsen – Muligheter for kostnadsregulering/dekning 

Formannskapet har bedt om en redegjørelse for hvordan man kan gripe an og sikre inndekning av de 
økte bevilgninger til boligformål som det er avdekket behov for og oppnå bedre budsjettbalanse. For 
å svare på dette er det behov for å forklare hvilke aktører som er involvert i leieforholdet, hvilke 
vedtekter som styret er bundet av samt litt om avtaleverket mellom Boligstiftelsen og kommunen.  

 

1. Om de ulike aktører i leieforholdet: 

Ringerike Boligstiftelse har i hele perioden fra etableringen og frem til nå drevet utleie av boliger til 
Ringerike kommune på ikke kommersiell basis. Kommunen har brukt den innleide boligmassen til 
helse- og sosialformål. Både institusjoner og utleieboliger har vært del av den innleide 
boligporteføljen. For de boligtyper som har vært rene utleieboliger har kommunen fremleiet på 
ordinære leiekontrakter. Det er mao en kjede av 3 parter i leieforholdet; Ringerike boligstiftelse – 
Ringerike kommune – Ordinær leietaker.   

   

Om Boligstiftelsens organisering og formål 

Boligstiftelsen har drevet virksomhet fra 1970 tallet men ble formelt opprettet 24. november 
1997 av Ringerike kommune. Vedtektene fastsetter at: 
  

A. Formålet er å kjøpe og bygge boliger til helse- og sosialformål og leie dem ut til 
Ringerike kommune (kommunen er mao. eneste leietaker) som utpeker leietakere.  

B. Stiftelsen skal iht. vedtektene ikke være en forretningsdrivende boligstiftelse som 
opererer på det ordinære boligmarkedet.   

C. Styret består av 5 personer hvorav 4 oppnevnes av kommunen.  
D. Styrets oppgave er å sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelsen og dens aktiva.  

 

Det følger av dette at stiftelsen ikke har et kommersielt formål, men likevel skal sikre en 
forsvarlig forvaltning, noe som vil innebære å skjøtte utleien på en måte som sikrer inntekter 
til å ivareta nødvendig vedlikehold av boligmassen.  

Kommunens bruk av boligene 

Kommunen bruker den innleide boligmasse dels til institusjoner og dels til videreutleie 
(fremleie) til personer med helsemessige eller sosiale grunner har behov. Kommunen inngår 
alminnelige leiekontrakter med beboerne av slike leiligheter/boenheter. Kontraktene skal og 
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bør sikre at leietakerne betaler en tilstrekkelig leie til at kostnadene dekkes og at leien kan 
reguleres i takt med økte kostnader som påløper for kommunen. Dette gjelder både selve 
leien og felleskostnader.  

 

2. Om avtaleverket mellom Boligstiftelsen og kommunen 

Grunnet omfanget av leieforholdet ble det i 2011 avklart at det var behov for et bedre avtaleverk 
mellom Boligstiftelsen og kommunen. Det ble derfor inngått flere avtaler, hvorav de de mest 
grunnleggende nevnes her.   
 

A. Samarbeidsavtale mellom Boligstiftelsen og Ringerike kommune. Avtalen skal sikre at det 
holdes 4 årlige møter mellom partene for utveksle opplysninger og drøfte  

− investeringsbehov og langsiktige planer ,  
− budsjettsituasjonen og budsjettplanlegging,  
− interne vedtak i hhv. stiftelsen og kommunen av betydning for samarbeidet og 
− ny lovgivning og ytre rammebetingelser som innvirker på leieforholdet.  

B. Den andre avtalen var en ordinær leieavtale for hele boligmassen.  
 

3. Muligheter for kostnadsregulering/dekning. 

Det er flere måter kommunen kan gå frem på for å redusere den kostnadsøkningen man nå står 
overfor og sikre bedre budsjettbalanse. 
 

a. Kommunen kan i samarbeidsmøtene forklare Boligstiftelsen at man i øyeblikket er i en 
vanskelig økonomisk situasjon om be Boligstiftelsen om inntil videre å ikke heve leien for 
boligmassen eller i det minste å begrense økningen. Boligstiftelsen er et selvstendig 
rettssubjekt og bestemmer selv om de vil etterkomme et slikt ønske eller ikke. 
Boligstiftelsens styre kan bare etterkomme et slikt ønske så lenge det er innenfor rammen av 
de føringer som vedtektene gir dem. De skal ikke være kommersielle og dermed ikke ha et 
avkastningskrav som kommunen til syvende og sist må betale, men skal samtidig sikre en 
forsvarlig forvaltning av boligmassen. Det siste er til en viss grad begrensende for styrets 
mulighet til å etterkomme en henstilling fra kommunen.  

b. For helhetens del nevnes at kommunen kan forsøke å styre Boligstiftelsen. Noen vil trolig 
peke på at kommunen utpeker styremedlemmer til stiftelsen og gjennom dette kan man 
styre sammensetningen og velge personer som vil etterkomme kommunens ønske om å 
bremse utleieprisen. Rettslig sett er dette problematisk. Et styremedlem skal være lojal mot 
stiftelsens vedtekter og skal ikke være kommunens forlengede arm. 

c. Kommunen kan beslutte å si opp deler av leieforholdet og gå tilbake til å satse på egne 
boliger. Det forutsetter at man mener å kunne drive billigere og at man har et apparat til å 
forvalte boligmassen. 

d. Et fjerde alternativ er at kommunen kan skyve større del av kostnaden over på leietakerne. 
Det alminnelige i et fremleieforhold er at man i fremleiekontrakten sikrer at man kan øke 
leien i samme takt som egen leieøkning – normalt begrenset oppad til rammene i 
husleieloven (unntatt ved bytte av beboere).  Denne muligheten for inndekning forutsetter 
at den enkelte fremleiekontrakt gir mulighet for dette. Videre er det et faktum at denne 
kostnaden bare kan videreføres for utleieboligene og ikke den del av boligmassen som 
kommunen ikke fremleier videre (institusjoner og andre boliger uten leietakere).  
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e. Kommunen kan gå gjennom boligmassen, revurdere behovene og restrukturere boligmassen 
slik at vi får færre men også lokalisering av boliger slik at dette effektiviserer tjenesten i 
boligene. Dette ivaretas av Boligsosial handlingsplan. 

 

4. Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at de beste mulighetene Ringerike kommune har til å påvirke kostnadene hos 
Ringerike Boligstiftelse er gjennom: 
 

• Å henstille til kostnadsreduksjoner i samarbeidsmøtene jfr a) over. Dette har rådmannen 
allerede gjort noe som har medført at Ringerike Boligstiftelse ikke innkrever reduksjonen på 
2 millioner kr som de gjorde for 2012. 

• Å bringe husleienivået nærmest mulig selvkost. Se d) over. Husleieloven begrenser hvilke 
muligheter kommunen har til å heve husleien. Unntaket er ved skifte av beboere og 
oppussing av boligene. Her har rådmannen allerede en rutine for heving av husleie ved 
oppussing og ved skifte av beboere. 

• Å utarbeide en ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013 som foreslått i rådmannens 
forslag til budsjett ref e) over. 

 

Ut over overnevnte, har Ringerike kommune lite handlingsrom til å påvirke kostnadsnivået hos 
Ringerike Boligstiftelse. 
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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. 
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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 
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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
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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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SAKSFRAMLEGG 

 
Utvalg: Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 01/02939-003  Arkiv: D11 &52  

 

 

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  
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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. 
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Utvikling i årsverk fra 2008 til 2012 
 
Spørsmål: 
Har antall årsverk i Ringerike kommune blitt redusert siden 2008? 

Rådmannens svar: 
Ringerike kommune har vært igjennom omfattende prosesser de siste 4 årene for å gjenvinne 
økonomisk kontroll og en drift i balanse. Dette har ikke vært mulig uten en reduksjon i antall årsverk. 
Siden 2007 er det blitt utarbeidet oversikter som viser antall årsverk med fast lønn og en oversikt 
over timelønte som omgjøres til årsverk.  

Gjennomsnittlig antall årsverk med fast lønn har siden 2008 og frem til i dag steget med kun 26 
årsverk til tross for at vi har hatt en økning knyttet til spesialundervisning i skolene på ca. 30 årsverk, 
innlemmelse av krisesenteret og legevakten med til sammen 23 årsverk og en befolkningsøkning i 
perioden. De timelønte årsverkene har blitt redusert fra 331 i 2008 til 201 i 2012, en reduksjon på 
130 årsverk. 

Ser vi bort ifra økningene i årsverk som skyldes spesialundervisning, legevakt og krisesenter har 
kommunen samlet tatt ned 157 årsverk fra 2008 til 2012. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
januar 1 804 1 834 1 780 1 816 1 847
februar 1 821 1 837 1 788 1 807 1 858
mars 1 828 1 834 1 794 1 809 1 861
april 1 828 1 838 1 827 1 812 1 853
mai 1 829 1 832 1 821 1 802 1 859
juni 1 820 1 821 1 799 1 819 1 868
juli 1 813 1 800 1 797 1 818 1 845
august 1 821 1 777 1 791 1 810 1 848
september 1 843 1 790 1 809 1 837 1 865
oktober 1 853 1 806 1 810 1 822 1 861
november 1 856 1 803 1 803 1 848
desember 1 858 1 809 1 821 1 856

1 831 1 815 1 803 1 821 1 857

UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK PR. MND. I ÅRENE 2008 - 2012
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Utvikling i velferdsteknologi – bruk av tekniske hjelpemidler 
 
Spørsmål: 

Velferdsteknologi er ikke kommentert i dokumentet. Kan rådmannen legge frem muligheter knyttet 
til dette? 

 

Rådmannens svar: 

Velferdsteknologi er en assistanse som kan medvirke til å forebygge behov for tjenester eller 
innleggelse i institusjon/sykehjem. I notatet er fokuset teknologi rettet mot demente som en mer 
forebyggende teknologi. Vil ikke komme inn på telemedisin og e-Helse som og er teknologiske 
verktøy. Disse er rettet mot å bidra til å forbedre og desentralisere behandlingstilbudet i 
helsetjenestene.  

Målet er å: 

• gi brukerne mulighet til selv å klare egen hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler, 
tilrettelegging og støtte, og på den måten fremme selvstendighet og bidra til uavhengighet 
av andre 

• gi både brukere og pårørende større trygghet og avlaste dem for bekymring gjennom bruk av 
teknologi for sporing og observasjon, alarmer og sensorer 

• gi brukere og pårørende mulighet til å delta i brukernettverk og holde løpende kontakt med 
hverandre og med hjelpeapparatet gjennom bruk av nye sosiale medier 

2008 2009 2010 2011 2012
januar 211 248 241 244 200
februar 341 183 188 189 176
mars 315 159 190 179 178
april 311 158 186 196 201
mai 308 189 310 173 183
juni 383 278 294 159 176
juli 313 243 194 174 189
august 395 285 238 274 276
september 424 241 238 221 236
oktober 329 241 188 180 190
november 294 245 199 200
desember 342 192 264 212

331 222 228 200 201

Sum årsverk 2 162 2 037 2 031 2 021 2 057

BRUK AV TIMER PR. MND. UTTRYKT I ÅRSVERK I ÅRENE 2008 - 2012
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• gi alle parter større muligheter til å skaffe seg opplysning og motta veiledning gjennom 
nettbaserte programmer og nye sosiale medier 

 
Typiske brukerfunksjoner  
 
Det finnes en rekke GPS-enheter på markedet som kan brukes til sporing av personer, men mange er 
utviklet for andre formål, for eksempel flåtestyring/sporing av biler og båter, som et 
sikkerhetsprodukt for personer som ferdes i grisgrendte strøk eller sporing av små barn i ulike 
situasjoner.  
 
Det følgende er typiske funksjoner som tilbys i GPS-system for sporing av personer.  
 
Alarmknapp: Når bruker trykker denne knappen så sender GPS-enheten en sms til et predefinert 
mobil-nummer med informasjon om sin posisjon og at det er en nød-situasjon.  
 
Lytte-funksjon: Enheten har innbygd mikrofon. Man kan ringe opp enheten (fra predefinerte numre) 
og få tilgang til å lytte på hva personen sier, eller hva som foregår på stedet, uten at bruker trenger 
aktivt svare på oppringingen.  
 
Lyttefunksjon med tale: Enheten har innebygd høyttaler i tillegg til mikrofon. Man kan ringe opp 
enheten og få opprettet en toveis taleforbindelse (dvs. vanlig telefonsamtale) uten at GPS-bruker 
trenger aktivt svare på oppringingene. 
  
Ringe ut: GPS-bruker kan ringe ut på vanlig måte, ofte til kun ett predefinert nummer.  
 
GSM-triangulering: Posisjon utregnes ved hjelp av måling av signalstyrke til nærliggende 
basestasjoner. Nøyaktighet på posisjon kan variere fra 50 til flere hundre meter. Kan brukes som 
back-up der GPS posisjonering ikke er mulig.  
 
Sonevarsler (elektroniske gjerder o.a): GPS-støttesystemet gir mulighet til å definere ”elektroniske 
gjerder” som områder i et kart: når GPS-enheten bruker beveger seg utenfor - eller inn i - dette 
området vil enheten sende et varsel via sms til predefinert mobilnumre.  
 

Drammen kommune har blant annet tatt i bruk en del av disse hjelpemidlene. På 
Omsorgskonferansen (okt-12) i regi av Fylkesmannnen i Buskerud og KS ble det presentert hvilke 
erfaringer og utfordringer de har gjort seg. Gjennom samtale med rådgiver i Drammen kommune 
presiserte hun, at et av suksesskriteriene for rett valg og utvikling av nye teknologiske hjelpemidler 
og løsninger må skje i samarbeid med næringsliv og forskning. 

De regionale forskingsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional 
innovasjon og utvikling. Oslofjordfondet er en av syv fondsregioner. Se 
www.regionaleforskningsfond.no for mer informasjon. 

Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som 
bedrifter og offentlige institusjoner i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.  

Trygge spor – et offentlig innovasjonsprosjekt i Oslofjordfondet av Sintef  
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Det foreligger nå en rapport fra forstudie: 

http://www.sintef.no/project/Velferdsteknologi/Trygge%20spor/Trygge%20spor-forstudie.pdf  

Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer 
med demens, er det første offentlige innovasjonsprosjektet finansiert av regionale forskingsfond. 
Prosjektet styres av fem kommuner, med Drammen kommune som leder av styringsgruppen og 
kontraktsansvarlig overfor Oslofjordfondet. Deltakende kommuner foruten Drammen er Bærum, 
Trondheim, Bjugn og Åfjord kommuner. SINTEF er forskningspartner og har også prosjektledelsen. I 
tillegg bidrar Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder med 
kompetanse og ressurser i prosjektarbeidet.  

Utviklingssenter i Hjemmetjenesten i Drammen har tett samarbeid med seniorforsker Tone Øderud i 
Sintef. De kan inviteres til å presentere/dele deres erfaringer hittil med prosjektet i Drammen 

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Tidsbruk-og-byrakrati-i-pleie--og-
omsorgssektoren/’ 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11/9.html?id=646934 

Helse og omsorgsdepartementet sitt NOU dokument som omtaler velfersteknologi presiserer at 
velferdsteknologi vil ikke revolusjonere omsorgstjenesten.  Utvalget ser at omsorgstjenesten må 
rette mer fokus på hvilke muligheter teknologien gir. Dette vil understøtte en ny utvikling med større 
vekt på «hjelp til selvhjelp», selvstendighet, sosial deltagelse, aktiv omsorg og hverdagsrehablitering.  

De samme begrepene finner vi i samhandlingsreformen som utfordrer omsorgstjenesten i 
kommunen til mer fokus på forebyggende tjenester og lavterskeltilbud. Det gir muligheter for 
brukere å bo hjemme så lenge som mulig. Det å kunne få tilrettelagt hjemme gir muligheter for også 
den demente gruppen til å kunne bo hjemme. I tillegg vil dette trygger familie eller nære pårørende 
til den demente.  

Sitat fra NOU 2011,11: «Teknologien skal utfordre folk til å ta ansvar, både for velferdsordningene, 
sitt eget liv og i relasjonene til andre mennesker i det daglige. Den skal også bidra til å forsterke 
sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljø, familie og frivillige. 
På denne måten kan teknologi også fremme egenstyring og uavhengighet og bidra til at folk kan klare 
seg selv, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.» 

Utvalget funnet det mest hensiktsmessig med en noe mer avgrenset forståelse av begrepet (KS og 
NHO 2009; AALIANCE 2009): 

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å 
klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre 
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i 
mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. 

Velferdsteknologien har på denne måten overlappende grenseflater både med telemedisin, eHelse, 
IKT-utviklingen i kommuneforvaltningen og ikke minst tilrettelegging og hjelpemidler gjennom 
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hjelpemiddelsentralenes virksomhet. På alle disse områdene foreligger det imidlertid egne 
utredninger, planer og prosesser.  

Utvalget har derfor valgt å konsentrere seg om velferdsteknologi, med sikte på å få fram planer og 
bidra til konkret satsing på innføring av slik teknologi i den kommunale omsorgstjenesten. Det er 
likevel sterk grunn til å understreke at utviklingen på flere av disse områdene bør ses i sammenheng 
og skje parallelt. 

Utvalget er opptatt av at teknologien først og fremst må tjene den enkelte bruker og ha som formål å 
løse et faktisk og opplevd problem. Mange kan bli blendet av teknologiens mange muligheter, og 
forstår ikke hvorfor den ikke blir tatt i bruk. Viktig er det derfor at den kulturelle og 
kunnskapsmessige avstanden mellom teknologimiljøene, brukerne og fagmiljøet i omsorgstjenesten 
blir mindre, og at de løsninger som tilbys er utviklet med utgangspunkt i konkrete behov hos 
brukerne. 

En oversikt fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) viser at omfanget av støtte fra Folketrygden til 
velferdsteknologiske hjelpemidler er begrenset. Støtte til installasjoner som styrer lys, varme, dører 
eller vinduer er i noen grad utbredt og en del fikk støtte til personlige alarmer (fallalarmer og 
vibrasjonsdetektorer) i 2010. Legger en til kommunikasjonsområdet, der et av formålene er sosial 
kontakt, blir imidlertid omfanget større (Arbeids- og velferdsdirektoratet 2011). 

 

Kutt i psykisk helse og rus 

Spørsmål: 
Er det foreslåtte kuttet innenfor psykisk helse og rus forsvarlig? Dette også sett i lys av 
samhandlingsreformen og nye oppgaver til kommunene. 

 
Rådmannens svar: 
Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser er grupper som ofte kan ha behov for flere 
tjenester fra ulike tjenesteytere, på tvers av nivåer og sektorer og gjerne samtidig. 

Ved utgangen av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2008 er forebygging, tidlig intervensjon 
og lavterskeltilbud fortsatt viktige forbedringsområder. Mange steder mangler kommunale 
lavterskeltilbud som kan utrede og behandle barn. Eksempelvis er det behov for mer kunnskap om å 
avdekke rusproblemer før de utarter seg. Samtidig er det udekkede behov i gruppen voksne med 
omfattende og sammensatte behov for tjeneste, enten med opphold i kommunene eller som 
pasienter på døgnopphold i spesialisthelsetjenesten 

De kommunale helse- og sosialtjenestene i kommunene omfatter forebygging, tidlig intervensjon, 
rehabilitering og behandling. 

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at Norge har relativt døgntung struktur innenfor psykisk 
helsevern sammenlignet med andre land. Det er en stor utfordring at døgnplassene både i DPS og i 
sykehusavdelingene i for stor grad brukes til personer som egentlig burde ha forsterkede bo- og 
tjenestetilbud i kommunene. Manglende desentralisering av behandlingsoppgaver og ressurser får 
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konsekvenser for samspillet rundt pasienten og dermed for tilgjengeligheten og ressursutnyttelsen i 
hele det psykiske helsevernet. 

Det er foreløpig ikke finansieringsordninger knyttet til denne brukergruppen som stimulerer til økt 
innsats på kommunalt nivå. 

Arbeidet med å gjennomgå kjerneprosesser og tildelingspraksis for tjenester innen rus og psykisk 
helse er startet. Målet er å etablere pasientforløp som gir tidlig, helhetlig og effektiv innsats rundt 
brukerne, samtidig som vi dreier tjenesten mot mer forebygging. Definering av kjernetjenester kan 
avdekke mulige overlapp av tjenester og/eller oppgaver og dermed mulighet for nedbemanning.  

En kartlegging av tjenestene knyttet til psykisk helse og rus har også vist at tjenesten er noe 
fragmentert og kan sannsynligvis levere mer effektive og kvalitativt gode tjenester ved en større grad 
av samorganisering.  

 

Ringerikskjøkkenet – hva koster det kommunen? 
 
Spørsmål: 
Problemstillingene rundt Ringerikskjøkkenet er ikke kommentert i handlingsprogrammet. Kan 
rådmannen legge frem nettobudsjetter og prognose for enheten? 

Rådmannens svar: 
Rådmannen er noe usikker på hvilke problemstillinger det vises til men RingeriksKjøkken har 
hatt to graverende problemstillinger som ble håndtert i 2012: 

1. I januar 2012 måtte ferdigproduserte varer for kr. 100 000,- destrueres etter at 
alarmselskapet ikke varslet ansvarshavende ved strømstans. Dette ble i sin helhet 
erstattet av vaktselskapet. 
 

2. I juni 2012 havarerte kjøleanlegget, og dermed fikk vi ikke produsert mat i kokegryte 
og koketank. Kjelen måtte byttes, noe som medførte omfattende arbeider i. Dette er nå 
sluttført etter en full driftsstans i åtte uker. Driftsstansen ble kompensert, takket være 
stort ferdigvarelager med lang holdbarhet, med tilpasset meny og noe innkjøp av 
ferdigprodukter. 
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Nettobudsjett for RingeriksKjøkken ser i dag slik ut på hovedpostnivå: 

 

 

Lokaliteter til RingeriksKjøkken er eid av kommunen, og kostnader til avskrivninger og 
eventuelle renteutgifter i tilknytning til investeringer i bygning/produksjonsanlegg er ikke 
med i regnskapet for enheten. Dette gjøres heller ikke i andre enheter i kommunen. 

Inntektene på post 165000 Annet avgiftspliktig salg knytter seg til salg til Hønen gård (kr. 
300 000,-/år), diverse catering (kr. 500 000,-/år) og salg til Nittedal kommune (kr. 2 400 000,-
/år). Det resterende er overføringer fra sykehjemmene og inntekter fra hjemmeboende 
pasienter. 

 

Budsjett 2012 Budsjett 2013
RINGERIKSKJ. - ADM

010-099 Lønn og sosiale utgifter 1 464 140 1 624 727
100-195 Kjøp av varer og tj egenproduksjon 192 656 192 656
700-790 Refusjoner -154 -107 610

1 656 642 1 709 773

HOVEDKJØKKEN
010-099 Lønn og sosiale utgifter 4 018 902 4 017 403
100-195 Kjøp av varer og tj egenproduksjon 6 615 000 5 680 000
200-290 Kjøp av varer og tj erstatter egenproduksjon 608 815 608 815
300-380 Kjøp av tj som erstatning for egenproduksjon 60 000 60 000
600-690 Salgsinntekter -10 990 428 -9 790 428
700-790 Refusjoner -50 415 -345 541

261 874 230 249

SERVICESENTER
010-099 Lønn og sosiale utgifter 2 538 536 2 829 423
100-195 Kjøp av varer og tj egenproduksjon 1 919 632 1 919 632
200-290 Kjøp av varer og tj erstatter egenproduksjon 25 500 25 500
600-690 Salgsinntekter -2 289 046 -2 289 046
700-790 Refusjoner -214 -182 785

2 194 408 2 302 724

KANTINE RÅDHUSET
010-099 Lønn og sosiale utgifter 55 415 0
100-195 Kjøp av varer og tj egenproduksjon 489 314 0
200-290 Kjøp av varer og tj erstatter egenproduksjon 4 000 0
300-380 Kjøp av tj som erstatning for egenproduksjon 1 500 0
600-690 Salgsinntekter -550 000 0
700-790 Refusjoner -57 0

172 0

Sum salgsinntekter og refusjoner -13 880 314 -12 715 410
Sum kostnader 17 993 410 16 958 156
Netto driftsutgift 4 113 096 4 242 746
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Enheten presenterte en prognostisert nettoutgift pr. september 2012 på kr. 4 529 000,- mot 
budsjett kr. 4 113 096,-. Prognostisert merutgift på kr. 416 000,- kommer av lønnskostnader 
som ikke har latt seg avslutte, bl.a. etter nedleggelse av rådhuskantinen. Denne 
problemstillingen er nå håndtert. 

Enheten har iverksatt ytterligere nedbemanningstiltak i 2013 på 1,5 årsverk for å møte de 
pålagte innsparingstiltak. 

 

Sykefraværsoppfølging  

Spørsmål 
Hva gjøres for å redusere sykefraværet?  

Rådmannens svar: 
Det er et sterkt fokus på nærværsarbeid i Ringerike kommune. Formannskapet får en ganske 
omfattende og detaljert rapportering hver måned i forbindelse med økonomirapportering. Temaet er 
også et fast tema i AMU sine møter. 

Rådmannen vil foreslå et temamøte i starten av 2013 der dette tremaet fokuseres og drøftes. 
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Grønne kommuner 

Spørsmål: 
Rådmannens forslag til budsjett sier lite konkret om miljø i budsjettet – den grønne regionen. 

Rådmannens svar: 
Budsjettdokumentet er ikke tydelig på Ringerike kommune som miljøkommune selv om dette er en 
viktig del av vårt arbeid og det er konkrete tiltak som bygger opp under Ringerike som grønn region. I 
Ringerike kommune som organisasjon, er vedtatt energi- og klimaplan førende for all saksbehandling 
og tiltak.  

Rådmannen viser også til interpellasjonen fra Hans-Petter Aasen (Sp) som ble besvart av ordfører i 
kommunestyrets møte 27.09.2012 hvor ordfører peker på at anvendelse av tre bidrar til at Ringerike 
reelt fremstår som en grønn region.  

Basert på overnevnte, kunne følgende avsnitt vært tatt inn i rådmannens forslag til budsjett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor følger en kort status mhp vedtatt energi- og klimaplan. 

Hovedmål, delmål og tidsperpektiv. 

Utfordringer Hovedmål Delmål og tidsperspektiv 

Øke bruken av fornybar energi 
ved å fase ut oljefyring og 
direkte elektrisk oppvarming 

 

Ta klimahensyn ved 
arealplanlegging for å minimere 

Det skal stimuleres til økt bruk 
av alternative energikilder 
(spesielt bioenergi) og 
energibærere i Ringerike 
generelt. Oljefyring skal fases ut 

Klimautslipp fra transport skal 
reduseres gjennom satsning på 

Ny fornybar energi skal utgjøre 
20 prosent av det stasjonære 
energiforbruket innen 2015 og 
40 prosent innen 2020. 

Ringerike som grønn region 

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og 
reduksjon av klimagassutslipp. Ringerike er i tillegg et betydelig skogdistrikt i Norge og skal aktivt 
bidra til å ivareta mulighetene som skogbruket representerer. Ringerike vil med utgangspunkt i Viken 
Skog og Treklyngen være et arnested for moderne og fremtidsrettet foredling basert på tre og 
avansert teknologi. Det er viktig at Ringerike kommune går foran med et godt eksempel når det 
gjelder bruk av tre: 

• Rådmannen skal utrede og legge frem en prinsippsak for politisk behandling når det gjelder 
anvendelse av tre i kommunale bygg i løpet av høsten 2012. 

• Rådmannen skal ta initiativ ovenfor private utbyggere hva gjelder oppfordring om å bruke 
tre. Det vil bli avholdt et seminar om temaet vinteren 2013. 
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transportbehov og legge til rette 
for fornybar energiforsyning. 

kollektivtrafikk, sykling og fokus 
på utslipp fra kjøretøyer. 

Utnytte rollen som pådriver og 
forbilde for å motivere 
Ringerikes innbyggere til egne 
klimatiltak. 

Kommunen skal utnytte sin rolle 
som pådriver og 
kunnskapsformidler for å bidra 
til økt kunnskap om energi og 
klima i Ringerike. 

Det stasjonære energiforbruket 
skal reduseres med 10 prosent 
innen 2020, med 2006 som 
basisår.  

Få bedre oversikt over 
energibruk i kommunale bygg og 
gjennomføre systematisk 
energioppfølging og tiltak for 
energiøkonomisering 

Ha klimahensyn som 
vurderingskriterie i all 
kommunal drift og innkjøp. 

Kommunale bygg og anlegg i 
Ringerike skal være mest mulig 
klimavennlige. Dette innebærer 
blant annet satsning på både 
effektiv energibruk og nye 
fornybare energikilder. 

 

Kommunens egen virksomhet 
skal være et forbilde på 
miljøvennlig energibruk. Innen 
2020 skal kommunens egen 
virksomhet være klimanøytral 
på energibruk. 

 

2012, Hva har vi oppnådd? Og videre arbeid: 

Regnmakerne: 

Det jobbes aktivt med å få alle skolene i Ringerike til å bli «regnmakere». Det er et 

opplegg skolene kan følge for å bli mer bevisste rundt klima og energispørsmål. 

Regnmakerne er opptatt av at vi ikke skal ta sjanser med jorda vår. De fleste voksne vet 

at det påvirker klimaet hvis de bruker mye energi. Likevel gjør de altfor lite for å spare 

energi. Barn må få kunnskap og verktøy de trenger for å påvirke de voksne til å spare 

strøm, og til å bruke renere energi. Enova Regnmakerne vil sørge for at barna får det 
verktøyet de trenger for å skape forandring. 

Hvis du vil gjøre noe for at jorda vår skal bli et bedre sted å være, er du en ekte 

Regnmaker! Vi må bli flinkere til å passe på jorda vår. Bli med Regnmakerne og hjelp oss 

med å gjøre jorda frisk. Finn ut hva du og familien kan gjøre for å spare energi. Da er du 

en ekte Regnmaker! Ett av målene i energi og klimaplanen er at kommunen skal være 

pådriver og kunnskapsformidler ved blant annet å sikre at barnehager og skoler tar 

temaet energi og klima inn i undervisningen. Det vil også bil søkt Enova om støtte til å 
kjøpe en tilhenger med utstyr til «regnmakerne» 

Earth Hour konkurranse: 

Konkurransen mellom landets kommuner var ny av året, og det var innbyggerne i Ringerike 
kommune som sparte mest strøm i løpet av timen. Det vil si seier med 4,8 % reduksjon i 
strømmen under Earth Hour. 
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ENØK-tiltak innen eiendom: 

Beregnede reduksjoner i CO2-utslipp, basert på SINTEF Byggforsk STF50 F05117 (0,348 
kg/kwh): 

• Austjord – 488 tonn/år (574 pr nå) 
• Hallingby – 183+44 + 10tonn/år (216+52+12 pr nå) 
• Tyristrand – 186 tonn/år (219 pr nå) 
• Sokna – 118 tonn/år (139 pr nå) 

 

Samlet beregnet reduksjon 1029 tonn/år. Totale utslipp Ringerike iht energi og klimaplan for 
2008 var 153960 tonn co2 ekvivalenter. 

 
Hønefoss fjernvarme har konsesjon for Hønefoss by: 

Ringerike kommune har koblet til/ er i ferd med å koble til; Rådhuset, Hønefoss skole, 
Hønefoss omsorgssenter, Ullerål skole, Hov ungdomsskole, Hønefoss barnehage, Hvelven 
omsorgssenter, Sokna omsorgsenter blir tilknyttet energisentral. Nye bygg er 
tilknytningspliktig. I tillegg kommer bygninger eid av Ringerike Boligstiftelse; Krokenveien 

Prosjekt 131, ENØK, skal gå til større bygningsmessige ENØK-tiltak, så som utskiftning/ombygging av 
gamle ventilasjonsaggregat uten varmegjenvinning og behovsstyring ( blant annet Sokna skole, Sokna 
skoles gymsal, Hønefoss skoles gymsal, Ullerål skoles gymsal, Hov ungdomsskole?), tilleggsisolering, 
sensorstyring på belysning, sentral driftsstyring med mer. Dette er tiltak som etter kommunal 
regnskapsstandard nr 4 er definert som investeringskostnader og er etter NS 3454 - 
Livssykluskostnader definert som Utviklingskostnader.  

Tiltak gjennomføres etter at vi har kartlagt hvor nedbetalingstiden er kortest/gevinsten størst. Vi vet 
allerede nå at enkelte tiltak vil være inntjent i løpet av få år (3-5 år).  

Investeringene har til hensikt å redusere kommunens driftsutgifter knyttet til energi 

 

Avfall 

På noen kommunale bygninger er det et prosjekt på gang med å innføre sortering av søppel og kjøpe 
inn utstyr til dette. 

Grønne midler 

Det er satt av kr 313 295 til og nå mål og tiltak i energi og klimaplanen. Kommunens bidrag til 
regnmakerne og avfallsprosjektet vil blant annet brukes av denne potten. 

Informasjon 

For å kunne øke kunnskapen om energi og klima hos Ringerikes befolkning, vil det bli publisert 
informasjon om temaet på kommunens internettsider. 
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Skogbruket 

• Opprettholde og aller helst øke CO2 - bindingen i skogen. 
• God skjøtsel: -Sunn og vital skog med god tilvekst 
• Godt skogsbilveinett for å komme til ressursene, få dem ut og dermed utnytte dem best 

mulig. 
• Øke kunnskapen hos skogeierne. 
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KOSTRA 

Spørsmål 
Ringerike bruker litt mindre enn andre kommuner i gjennomsnitt pr, innbygger (KOSTRA). Pleie og 
omsorgssektoren ligger høyere i gjennomsnitt enn andre kommuner. Hva er årsaken til dette? 

Rådmannens svar 
Det er flere og sammensatte årsaker til at Ringerike kommune i gjennomsnitt bruker mer på disse 
tjenestene enn andre kommuner.  

• De fremlagte tallene er fra 2011. Etter en forventet effektivisering på mellom 26 – 31 mill i 2012 
vil tallene se annerledes ut. 

• Ringerike kommune har flere eldre innbyggere enn gjennomsnitt og vil dermed ha høyere 
kostnader enn kommuner med lavere gjennomsnittsalder.  

• Folkehelseindexen i Ringerike er lav. Dette medfører økt sykelighet og dermed høyere kostnader. 
Dette vises bl.a. i medfinansiering knyttet til somatisk behandling i spesialisttjenesten. 

• Ringerike kommune har høyere kostnader til yngre utviklingshemmede enn andre kommuner. Vi 
har ikke flere utviklingshemmede innbyggere enn gjennomsnitt. Det er over flere år tildelt boliger 
og tjenester på et høyt nivå. Dersom tildelingspraksis endres for de som allerede har 
enkeltvedtak vil fylkesmannen overprøve dette. Tildelingspraksis kan dermed kun endres ved 
vurdering av nye brukere, og det vil ta flere år før kostnadene kan reduseres betydelig.  

• Pleiefaktoren i ordinære institusjonsplasser er lav. Spesialiserte tjenester i institusjon trekker 
gjennomsnittlig enhetskostnad opp. 

 

Spørsmål 
Ringerike kommune bruker mer på administrasjon enn andre kommuner i gjennomsnitt pr, innbygger 
(KOSTRA).  Hva er årsaken til dette? 

Rådmannens svar 
Det er flere og sammensatte årsaker til at Ringerike kommune i gjennomsnitt bruker mer på 
administrasjon enn andre kommuner.  

• De fremlagte tallene er fra 2011. En av årsakene er at det er bokført kostnader på feil KOSTRA-
funksjon, i den forstand at ressurser til tjenesteyting er ført som administrasjon.  Dette forholdet 
er nå korrigert.  Dette vil gjøre at forholdet mellom kostnader til administrasjon og tjenester blir 
riktigere i KOSTRA-tall for 2012. 

• Hvorvidt Ringerike kommune benytter for mye ressurser på administrasjon er vanskelig å 
konkludere på.  Det avhenger av en rekke faktorer der i blant hvilket tjenestetilbud/-omfang 
kommunen yter i forhold til sammenlignbare kommuner.  Ringerike kommune har ikke hatt 
kultur for å se på helhetlige arbeidsprosesser.  Erfaringsmessig er det et potensial for å ta ut 
positive effekter ved en slik gjennomgang.  Det er påbegynt et arbeid for å gjennomgå 
arbeidsprosesser innenfor stab/støttefunksjoner, med forventet effekt lik 10 årsverk i 
mulighetsskissen. 
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Inntektsiden i rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag årsbudsjett 
- 2013, Handlingsprogram 2013-2016 
 

Bakgrunn 
I formannskapet 25.oktober ble det reist spørsmål om inntektene for 2013 var for optimistiske og 
urealistiske i 2013. Det ble også uttrykt ønske om at denne problemstillingen sjekkes nærmere ut 
mot Fylkesmannen, i og med at det er Fylkesmannen som skal godkjenne budsjettet. 

Inntektsberegning 2013 
Rådmannen bekreftet at inntektsanslaget for 2013 er lagt optimistisk. Det ble presisert også da 
rådmannen la frem sitt budsjettgrunnlag for formannskapet 16.10 og kan leses i 
beslutningsgrunnlaget på  s. 14, og i foilserien på s. 47. 

KS anslår en vekst i frie inntekter for Ringerike kommuner med 67 millioner i 2013 

Departementets vekst i frie inntekter t er anslått til 70 millioner i 2013. 

Rådmannen i Ringerike anslår veksten i frie inntekter til 99 millioner i 2013.  

Usikkerheten ligger i differansen på 29 millioner som er differansen mellom departementets 
inntektsanslag og kommunens anslag. 

Rådmannen bygger dette på at vi de siste årene har hatt mer inntekter enn budsjettert, opp til 20 
millioner.  

Det har i år vært et veldig godt lønnsoppgjør som igjen kan gi ekstraordinær vekst i frie inntekter. 
Rådmannen har imidlertid hele tiden vært åpen om det ligger en viss usikkerhet i inntektsanslaget. 
Det er de siste 10 millionene i rådmannens inntektsanslag rådmannen mener det kan heftes størst 
usikkerhet til.  

Dilemmaene i rådmannens budsjettgrunnlag 
Rådmannen har i sitt budsjettgrunnlag lagt inn en tilbakeføring av det akkumulerte 
driftsunderskuddet med 35 millioner slik budsjettvedtaket i 2012 legger opp til. Tatt i betraktning av 
at det i 2013 er lagt inn utgifter rundt 40 millioner vi ikke hadde innarbeidet i Handlingsprogrammet 
2012-2015, er dette meget ambisiøst. En tilbakeføring av et så høyt beløp vil måtte føre til en 
usikkerhet enten på inntektssiden eller utgiftssiden. 
 

1. Ytterligere utgiftsreduksjon 
I beslutningsgrunnlaget ligger det inne en reduksjon tilsvarende 40 årsverk. Dette kan økes 
ytterligere. Dette kan føre til at kvaliteten utfordres i forhold til forsvarlighet i henhold til 
lover og forskrifter. Det er også en fare knyttet til risikoen ved å skulle gjennomføre så mange 
tiltak samtidig. Det er en risiko om organisasjonen er i stand til å gjennomføre dette, og om 
det kan føre til høyere sykefravær. 
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2. Et optimistisk inntektsanslag 
Som tidligere beskrevet, ligger det en optimisme og en usikkerhet i inntektsanslaget. 

Imidlertid viser erfaringer fra de siste årene at Ringerike kommune nok har vært noe forsiktig 
i sine budsjetterte inntektsanslag og oppnådd større inntekter enn beregnet. Det er i 
hovedsak skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen og egne innbyggere som er de mest 
usikre variablene. Budsjettet legger opp til en noe høyere befolkningsvekst i 2013 enn det 
som har vært vanlig de siste årene, alternativt/ kombinert med en bedre lønnsutvikling blant 
Ringerikes befolkning enn det statsbudsjettet legger opp til i sine prognoser.  

Hva kan gjøres for å redusere risiko i budsjett 2013? 
Ringerike kommune har vært gjennom omfattende innsparinger de siste årene. Dette 
beslutningsgrunnlaget inneholder tiltak som reduserer kvalitet og volum.  Ytterligere nedbemanning 
vil forsterke dette.  I tillegg kan det påføre organisasjonen en belastning som kan føre til økt slitasje 
for eksempel i form av et høyere sykefravær. Dette gjør at det er viktig at inntektsgrunnlaget 
utnyttes fullt ut slik at vi ikke reduserer mer på kort tid enn hva som er nødvendig. Det vil gi oss 
bedre rom for langsiktige løsninger som organisasjonen lettere kan tilpasse seg. 

Imidlertid er det slik at dersom vi i løpet av første halvår ser at inntektsgrunnlaget er for optimistisk, 
så må vi allikevel sette inn korrigerende tiltak i form av ytterligere nedbemanning.  

Risiko kan reduseres gjennom at tilbakeføringen av det akkumulerte driftsunderskuddet justeres, 
men på en måte som gjør at vi fremdeles er ute av ROBEK i løpet av 2015 som budsjettvedtaket i 
2012 legger opp til.  

Dersom tilbakeføringen i 2013 reduseres, kan inntektssiden økes og/ eller utgiftsreduserende tiltak 
reduseres.  Dersom det velges en lavere tilbakeføringstakt enn hva som ble vedtatt i 2012, vil 
rådmannen anbefale at dette brukes til å styrke inntektssiden.  

Prognosen i september 2012 tyder på at vi vil kunne klare budsjettkravet i 2012 som innebærer å 
tilbakeføre 28. 157.466millioner av det akkumulerte driftsunderskuddet. Det er også tegn som tyder 
på at resultatet kan bli ytterligere forbedret.  

 

Ulike planer for nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd 
Ringerike kommune har 1.1.2012 opparbeidet et akkumulert underskudd på kr 94.921.558 som må 
dekkes inn for å komme bort fra ROBEK- listen. Budsjett 2012 legger opp til en tilbakebetaling av 
dette med kr 28.157.466. Dersom dette blir resultatet i 2012, vil kommunen pr 1.1.2013 ha et 
akkumulert underskudd på kr 66.764.092.  

For å dekke resterende innen 2015 kan det velges flere alternativer løsninger: 
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Alternativ 1 er lagt til grunn i rådmannens forslag (viser noe høyere sum pga avrundinger i 
budsjettsammenheng). Alternativ 3 viser takten ved å bruke samme tilbakebetaling i 2013 som i 
2012. 

Alle alternativene legger opp til at vi er ute av ROBEK i 2015. 

 

Drøfting av budsjett 2013 - handlingsprogram 2013-2016 - med Fylkesmannen i 
Buskerud 
Rådmannen var i møte med fylkesmannen 1. november. Fylkesmannen deler rådmannens og 
politikernes bekymring rundt nivået på inntektsanslaget for 2013. De viser imidlertid forståelse for at 
noen forutsetninger må settes lokalt og at tøffe valg må gjøres.  

Fylkesmannen roser den jobben som er gjort de siste årene, og ser med tilfredshet på at 
regnskapsresultatene har kommet opp på positiv side og at det nå virker som en sunn drift er 
etablert i forhold til driftsbalansen. Det blir også kommentert at det er viktig å ikke foreta kortsiktige 
grep som kan skape ubalanse i driften, som senere kan komme negativt ut, og dermed en mulig retur 
til ROBEK- listen etter at kommunen har kommet seg bort fra denne i 2015. 

Fylkesmannen presiserer også at målet med oppfølgingen av kommunen, og arbeidet med å komme 
bort fra ROBEK- listen, ikke er å fjerne flest mulig tjenester til befolkningen eller svekke kvaliteten i 
lovpålagte tjenester for mye. Målet er å skape en varig driftsbalanse med sunn økonomi, og en drift 
som ikke fører til unødige utgifter og «sløsing». 

Konklusjon: 
Dersom realismen i budsjettet 2013 skal sikres på en bedre måte enn det som ligger i 
rådmannens budsjettgrunnlag, vil rådmannen anbefale at alternativ 2 (se tabell over) for 
tilbakeføring av akkumulert driftsunderskudd velges. Rådmannen vil anbefale at 
inntektssiden reduseres dersom det velges et mindre beløp på tilbakeføringen av det 
akkumulerte driftsunderskuddet i 2013. 

 

 

Spørsmål 
Hva blir konsekvensene for brukerne dersom tilskuddene til Grønn omsorg opphører? 

ÅR 2013 2014 2015 2016 Sum
Alternativ 1 35 084 20 000 11 700 0 66 784
Alternativ 2 22 255 22 255 22 255 0 66 764
Alternativ 3 28 157 19 304 19 304 0 66 764
Alternativ 4 20 000 23 382 23 382 0 66 764
Alternativ 5 10 000 28 382 28 382 0 66 764

Alle tall i hele tusen
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Rådmannens svar 
Pr i dag er det 8 brukere som har dette tilbudet en dag pr uke. Det kan være at noen av disse vil ha 
behov for andre tjenester dersom tilbudet nedlegges. Dette må vurderes individuelt, men 
eksempelvis kan det gjelde støttekontakt eller samtale med psykiatrisk sykepleier.  

Brukerne kan benytte seg av lavterskeltilbud som Regnbuen.  

 

Spørsmål 
Hva er prisnivået gjennomsnittsbetraktet for opphold på sykehjem?   

Rådmannens svar 
Kostnaden kommunen har på langtidsplasser i institusjon er ca. 2000 kr/døgn pr. plass.  Dvs. ca. 
60.000 kroner/mnd.  Gjennomsnittlig innbetaling pr. beboer i september 2012 er 11.603 kroner.  Det 
gir kommunen en utgift pr. plass på ca. 49.000 kroner. 

Kommunen har 136 institusjonsplasser.   

 

Spørsmål 
Hva er inntektene totalt som kommunen innkrever fra brukerne, dvs. kommunens inntekt?  

Rådmannens svar 
Budsjetterte inntekter 2012 er på 22 mill. kroner på vederlag og 2,5 mill. kroner på egenandel 
hjemmetjenester. Prognosen viser at vi får inntekter som budsjettert. 

  

Spørsmål 
Og opp mot dette hvor store er kommunens kostnader opp mot dette? 

Rådmannens svar 
Kommunens netto utgift er 141 mill. kroner. 
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Inst.med langtidsplasser Prognose 2012
Hønefoss 2,3,5 27 857 000           
Hønefoss 1,4 13 474 000           
Tyribo 18 093 000           
Sokna 14 729 000           
Nes 12 846 000           
Hvelven, både lang-og 
korttid/avlastn. 14 386 000           
Sum 101 385 000         

Austjord, korttids/avlastning
Hospice/korttidsavd. 17 137 000           
Rehab.avd 9 779 000             
Natt 4 534 000             
Sum 31 450 000           

Dagavdelinger i inst.
Nes 831 000                 
Sokna 1 495 000             
Tyribo 788 000                 
Heradsbygda 4 079 000             
Hvelven 1 217 000             
Sum 8 410 000             
Sum nettoutgifter 
institusjonstjenester 141 245 000         

Inntekter 
institusjonstjenester 22 000 000

Sanna Grønlid:
Prognose med bakgrunn i 
regnskapstall per 30.09.12.
Nettotall, dvs utgifter minus 
refusjoner.
Langtidsopphold har 
vederlagsberegning. Korttidsplass 
kr 133 per døgn. Dagopphold kr 
70 per dag. Avlastning er gratis.
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Andre spørsmål 

 

Investeringsoversikten (side 57-59 i rådmannens forslag til budsjett) 

Spørsmål: 
Er oversikten over investeringer riktig? Mener å huske at det ble gjort en tilleggsbevilgning til 
Pottemakerbakken? 

Rådmannens svar: 
Det er riktig at det ble gjort en tilleggsbevilgning av formannskapet til Pottemakerbakken – og 
arbeidene er allerede i gang. Men rent formelt, er det kommunestyret som må vedta slik 
omdisponering. Saken kommer derfor opp igjen til kommunestyret. 

 

Parkeringsformål 

Spørsmål: 
Kommunens parkeringsarealer reduseres når det bygges på Brutorget. Kan kommunens 
parkeringsbetjenter utføre andre kommunale oppgaver? Påta seg oppdrag for private som leier ut 
parkeringsplasser? Eventuelt overføre virksomheten til privat firma? 

Rådmannens svar: 
Mandatet for gjennomgangen som skal foretas av tekniske områder høsten 2012 er nå oppdatert 
med overnevnte.  
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Spørsmål: 
Notat ang. spørsmål fra Formannskapet om kostnader ved å ta i bruk Norderhovhjemmet til kontorer. 
Hva er markedsverdien ved salg? 

Rådmannens svar: 
Fraflytting av Storgata 11 – 15 medfører engangskostnader i 2013 og kostnader knyttet til leie av 
lokaler på Follum og beholde lokaliteter i Storgata til bl.a. Kirkelig fellesråd. I arbeidet med 
rådmannens forslag til budsjett, var det tatt utgangspunkt i en enkel oppussing på 
Norderhovhjemmet slik at tallgrunnlaget ved utflytting fra Storgata 11/13 var omtrent slik (leie og 
felleskostnader utgjør 5,5 Mill kr årlig i Storgata). 

Hensikten med forslaget var ikke utelukkende knyttet til arealdisponering. En samlokalisering av 
helse og omsorgstjenestene vil også kunne effektivisere driften av hjemmetjenestene ved en 
samlokalisering av flere enheter. Effektiviseringen er knyttet til bl.a administrasjon og 
transportkostnader. 

Alle tall i millioner kr 2013 2014 og senere 

Leie Storgata 11/13 i halvt år 2,75 0 

Leie Storgata 11/13 (Kirkeverge mv) og Follum (deler av 
miljø og areal) fra 1/7-2013  

1,0 2,0 

Oppussing / flytting 1,25 0 

Sum kostnader 5,0 2,0 

Forventet innsparing (kostnad fratrukket dagens leie) 0,5 3,5 

 

Oppussingen skulle håndtere overflatebehandling og kabling. Norderhovhjemmet har imidlertid flere 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i den gamle bygningsdelen som beløper seg til ca 5 millioner 
kroner. Rådmannen vurderte at en stor del av disse tiltakene ikke var nødvendig for å ta bygget i bruk 
midlertidig som kontorer.  

Rådmannen har imidlertid i ettertid fått signaler fra Arbeidstilsynet samt krav i byggeforskriften som 
tyder på at flere av tiltakene over må ivaretas for at bygget skal kunne godkjennes som midlertidige 
kontorer. I tillegg har Storgaten 11-13 AS i epost 24/10-2012 signalisert at dersom kommunen ønsker 
å forlenge eksisterende leiekontrakt til 1/7 2013, kan dette gjøres til en gjengs pris pr. m2 (5198,6 
m2) på kr. 250,- m2/mnd. Hertil kommer felleskostnader. Dette utgjør ca. 7,8 millioner kr ekskl. 
felleskostnader (ca 1 million kr). Storgaten 11-13 AS tilbyr samtidig en fornyelse av eksisterende 
leiekontrakt for 5 nye år på samme betingelser som nåværende leiekontrakt. 

Overnevnte er justerte opplysninger som stiller saken i et helt nytt lys og rådmannen vil komme 
tilbake med egen sak knyttet til å flytte virksomhet ut fra Storgata 11/13. 
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2 politiske saker som bør hensyntas: 
Arkivsaksnr.: 11/1375-5 

ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG PRIORITERINGER:  

Vedtak i Kommunestyret sak 91/11 

• Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle Norderhovhjemmet). 
Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og eldre psykisk 
utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad av eiendommen.  

• Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved 
budsjettbehandlingen 2012.  

Arkivsaksnr.: 12/2256-4, sak 131/12 

TOMT TIL NYTT SYKEHJEM  

Vedtak i Formannskapet: 

Saken utsettes for nærmere utredning. 

Rådmannen merket seg at saken ønskes utredes i en vid sammenheng der eksisterende 
bygningsmasse vurderes som en del av saken. Nærhet til sykehuset er et annet moment som skal 
vurderes. 

Hans-Petter Aasen’s forslag som følger saken: 

Norderhovhjemmet utredes på lik linje med de to andre alternativene. 

Protokolltilførsel fra Anne-MaritLillestø (V) i HOV’s møte som følger saken: 

Venstre ønsker at Norderhovhjemmet fortsatt skal følge saken, og utredes på lik linje med 
Trygstad og Tandbergmoen. 

Markedsverdien: 
Det er tidligere blitt vurdert å rive den eldste delen av bygningen, dette pga bygningskvalitet som 
sykehjem. Slik at det er lite sannsynlig å selge eiendommen som institusjon. 

Uansett utnyttelse av eiendommen, vil omkostninger ved å rive den eldste delen være betydelig. 

Eiendomsmegler mener at et reelt alternativ for å utnytte eiendommen vil være å rive eksisterende 
bygningsmasse og selge tomta for utnyttelse til terasseleiligheter. 

Hensyntatt riveomkostninger og reguleringsendringer, er antatt markedsverdi på tomta i 
størrelsesorden 4 – 6 mill kr. 

Fremdrift: 
Grunnet kostnader knyttet til oppussing/tilrettelegging v Norderhovhjemmet og Hønefoss sykehjem 
kan utflytting av Storgata tidligst skje juni 2013.  
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Oversikt over tiltak fra mulighetsskisse inn i «rammetabeller» 

Spørsmål: 
Tiltak fra mulighetsskissen bør komme bedre frem i selve grunnlagsdokumentet for budsjettet. Det er 
ønskelig at tabellene i grunnlagsdokumentet bearbeides slik at vi ser tiltakene nevnt der. 

Rådmannens svar: 
Det er viktig at foreslåtte tiltak kommer godt frem i budsjettdokumentet for at dette skal kunne 
fungere som et styringsverktøy i planperioden. Tabellene vil se slik ut når vi tar med tiltak fra 
mulighetsskissen og spesifiserer disse på hvert driftsområde: 

Driftsrammer 

Område 0, folkevalgte styringsorganer: 

 

Område 1, Rådmann og strategiske tiltak: 

 

  

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 6 277 6 436 6 436 6 436
Lønnskompensasjon 22 0 0 0
Rammeendring 137 0 0 0
Netto driftsramme 6 436 6 436 6 436 6 436

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
Vurdert justering av ramme 137

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 137 0 0 0

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  12 295 15 862 15 862 15 862
Lønnskompensasjon 531 0 0
Rammeendring 3 036 0 0 0
Netto driftsramme 15 862 15 862 15 862 15 862

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
Kommunalsjef 900
Samfunnsutvikler 760
Overføring av ansatt fra Helse 840
Vurdert justering av ramme 636

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak

Vannforvaltningsforskriften og Ringerikes deltakelse  i vannområdene 
Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord Vest. Kr 100 000,- årlig i 2011-13 -100

Sum rammeendring 3 036 0 0 0
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Område 2, Støtteenheter- administrative: 

 

Område 3, Oppvekst og kultur: 

 

  

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  64 835 70 280 69 900 69 900
Lønnskompensasjon 1 844 0 0
Rammeendring 3 601 -380 0 0
Netto driftsramme 70 280 69 900 69 900 69 900

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
IT avd: "BedreStyring" (Kommuneforlaget) 200
IT avd: "Mercell" innkjøpsverktøy 200
Flytting av merkantilt personell fra helse 1 950
Årsverk til rammeområde 4 -533
Vurdert justering av ramme 3 854 1 000

Tiltak fra mulighetsskisse
Nedbemanning 7 årsverk -3 170 -380

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak

Redusert kompetanseutvikling 100
Valg 2013 1 100 -1 100

Sum rammeendring 3 601 -380 0 0

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  410 667 445 691 445 531 445 531
Lønnskompensasjon 12 858 0 0
Rammeendring 22 166 -160 0 0
Netto driftsramme 445 691 445 531 445 531 445 531

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
Internkjøp fra Eiendomsforvaltningen -350
Byrdefull ressurs 1 200
Heggen barnehage drift 1 847
Økning av tilskudd til ikke- kommunale barnehager 12 600
Økning utgifter til barn med spesielle behov i barnehage 1 200
Årsverk fra rammeområde 2 533
Ny giv/valgfag/kulturskoletime 500 700
Økning med 4 klasser pga. klassedelinger 2 000
Vurdert justering av ramme 4 636 -860

Tiltak fra mulighetsskisse
Reduksjon ressurser til spesialundervisning i skolen -1 700
Reduksjon årsverk voksenopplæring/ læringssenteret for voksne -300

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 22 166 -160 0 0
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Område 4, Helse, omsorg og velferd: 

 

  

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 618 891 638 354 634 508 634 508
Lønnskompensasjon 19 445 0 0
Rammeendring 18 -3 846 0 0
Netto driftsramme 638 354 634 508 634 508 634 508

Vedtatte tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
Internkjøp fra Eiendomsforvaltningen -205
Opphevelse av husleie Krisesenteret -1 562
Økning i satser lørdag-/ søndagstillegg fra kr 35 til kr 50 5 675
Flytting av merkantile stillinger til 220201 -1 950
Ikke internfakturering på vask -299
Ikke internfakturering hjelpemiddellageret -1 458
Økning medfinansiering samhandlingsreformen 849
Overføring av person til rådmann og stab -860
SLT- koordinator tilbake fra permisjon 295
Vurdert justering av ramme 9 783

Tiltak fra mulighetsskisse
Endre tildelingspraksis tjenester (TTF) og avlastning -4 300
Effektivisering praktisk bistand -2 000 -2 000
Alternativ drift lavterskeltilbud psykisk helse (Regnbuen og Fontenehuset) -500 -500
Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus -300 -300
Legge ned ungdomskontakten -1 200 -496
Redusere bemanningsnorm i helsetjenestene -450 -450
Legge ned SLT- koordinator -600
TTF - Generelt kutt i årsverk -1 500
Si opp avtaler om "Inn på tunet"/ "Grønn omsorg" -500 -100
Samhandlingsreformen - Endret utnyttelse av Austjord for utskrivningsklare pasienter -1 500
Alternative måter å levere lavterskeltilbud til eldre - dagopphold/ aktivitetstilbud -350
NAV - aktiv kommune. Reduksjon sosialhjelp. -350

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Ikke gjennomførte tiltak 2012

Samlokalisering i hjemmetjenesten og kutt til bilutgifter 1 000
Dagsenter Heradsbygda flyttes til Austjord 1 500
Effektivisering transporttjenesten 800

Sum rammeendring 18 -3 846 0 0
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Område 5, Tekniske områder: 

 

Område 7, Avsetninger, overføringer: 

 

På de fleste rammeområdene ligger linjen «vurdert justering av ramme» under nye/ endrede behov 
2013. Dette er justeringer som rådmannen har vurdert som nødvendige etter at behov er summert 
opp i budsjettsystemet Arena. Endring i behov kan skyldes lønnsendringer utover normal lønnsvekst 

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 126 409 146 487 142 737 145 487
Lønnskompensasjon 4 668 0 0
Rammeendring 15 410 -3 750 2 750 0
Netto driftsramme 146 487 142 737 145 487 145 487

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye/ endrede behov 2013
 Eiendomstjensten: Internsalg til Oppvekst 350
 Eiendomstjensten: Internsalg til Plo 205
 Eiendomstjensten: Økte kostnader Boligstiftelsen (inkl 2.671.000 i mva) 13 354
 Eiendomstjensten: tapt husleie Krisesenteret 1 562
Brann: Varabrannsjef tilbake fra permisjon 520
Brann: Økt tilskudd til UIA 45
Brann: Utkjøp av leasingbiler (forutsetter invest.tiltak 2013) -120
Brann: Økte kostnader til leasing skogbrannbil (forutsetter invest.tiltak 2014) 60
Brann: Etablering av nødnett 80 -80
Brann: Driftsutg nødnett 100 300
Brann: Ikke gjennomførbare tiltak fra 2012 (Deltidsreform, inntekt 110-sentral og utleie m 190
Brann: Justering driftstilskudd Vestviken 110 IKS 40
Ikke internfakturering vask til helse 299
Flytting til lokaler på Follum 2 950
Økning i satser lørdag-/ søndagstillegg fra kr 35 til kr 50 315
Ikke internfakturering hjelpemiddellageret 1 458
Ikke internfakturering til område 7 (mva korr) 125
Bortfall av parkeringsinntekter Brutorget 800
Vurdert justering av ramme 1 577 -3 125

Tiltak fra mulighetsskisse
Ta i bruk Norderhovhjemmet som kontorlokaler - oppsigelse av leieforhold Storgt. -500 -3 000
Gjennomgang av tekniske tjenester - bemanningsreduksjoner -3 000

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak

EF: Tak Hønefoss skole -5 000
BRR: Deltidsreform, kompetanseheving -720
Driftskostnader flerbrukshall 2 300 2 200
Driftskostnader flerbrukshall, momskompensasjon 575 550

Sum rammeendring 15 410 -3 750 2 750 0

2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 50 542 53 145 53 145 53 145
Lønnskompensasjon -176
Rammeendring 2 779 0 0 0
Netto driftsramme 53 145 53 145 53 145 53 145

Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016

Nye / endrede behov 2013
Reguleringspremie 0
Ikke internfakturering til beredskapsavdelingen (teknisk omr, mva korr) -125
Vurdert justering av ramme 2 904

Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 2 779 0 0 0
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(f.eks ved nytilsetting eller økt kompetanse), tiltak fra 2012 som ikke har fått tenkt økonomisk effekt 
inn i 2013, «feil»-budsjetteringer i 2012 og andre justeringer som ikke lett kan synliggjøres som 
økning eller reduksjon i behov. 
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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

Fordeling fra BS 

181012                 

eks mvaBevilgningsart

BUDSJETT 

HUSLEIEINNT 

2013

HUSLEIEUTGIFT OG HUSLEIEINNTEKT BOLIGSTIFTELSEN EIENDOMMER 2013

WBS
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Fordeling fra BS 

181012                 

eks mvaBevilgningsart

BUDSJETT 

HUSLEIEINNT 

2013WBS

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
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