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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  - MØTE 09.10.2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/34  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER      
 
Arkivsaksnr.: 12/35  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Møteprotokoll fra eldrerådets møte 08.10.2012 
B Møteprotokoll fra råd for funksjonshemmede møte 18.10.2012 
C Svar til Ole Johan Andersen vedr. spørsmål – Rusbehandlingen i Ringerike kommune 
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RULLERING AV "PLAN FOR OMSORG AV ALVORLIG SYKE OG 
DØENDE"  
 
Arkivsaksnr.: 12/122  Arkiv: G25 &30  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/12 Eldrerådet 12.11.2012 
68/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revidert ” ”PLAN FOR OMSORG AV ALVORLIG SYKE OG DØENDE” 2013-2015 tas til 
etterretning. 
 
 
Beskrivelse av saken 
  
”PLAN FOR OMSORG AV ALVORLIG SYKE OG DØENDE” 2008 – 2015 ble vedtatt i 
kommunestyret i sak 95/07 den 30.8.2007. 
 
Store deler av planen er gjennomført, samtidig som Samhandlingsreformen har pålagt 
kommunen nye og store oppgaver. Planen er derfor nå revidert/oppdatert til 2013 – 2015. 
 
Plandokumentet gir videre en god beskrivelse av status på området. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Revidert ”PLAN FOR OMSORG AV ALVORLIG SYKE OG DØENDE” 2012 – 2015, 
Ringerike kommune. 

 
 
 Ringerike kommune, 22.10.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923 
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SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN  
 
Arkivsaksnr.: 12/4793  Arkiv: 089 &29  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/12 Eldrerådet 12.11.2012 
69/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering 
 
Beskrivelse av saken 
  
Representanten Ole J. Andersen har reist tre spørsmål til rådmannen innenfor tema: 
 

• Pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. 
• Samhandlingsreformen – øyeblikkelig hjelp. 
• Styrket eldreomsorg 

 
Da tema er aktuelle for både eldrerådets medlemmer og medlemmer av hovedkomiteen for 
helse, omsorg og velferd, presenterer rådmannen svarene som en orienteringssak. 
 
Rådmannens svar: 
  
Pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. 
 
Spørsmål: 
Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” ble lansert av helse- og omsorgsministeren i 
januar 2011. Det skulle være en treårig kampanje som skulle bidra til å redusere 
pasientskadene innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Undersøkelser 
viser at en stor prosent av pasientskadene i norsk helsevesen kan unngås. Fram til i dag har 
kampanjen primært rettet seg mot de som arbeider innen spesialisthelsetjenesten. Nå skal 
det fokuseres på kommunehelsetjenesten, og det er et mål at minst 25 % av kommunene 
skal være i gang med tiltakene innen 2013.  
 
Hvor langt har Ringerike kommune kommet i forbindelse med tiltakene, og hvilke tiltak er 
planlagt eller satt i verk? 
 
Svar: 
”I trygge hender” er en treårig, nasjonal kampanje som gjennomføres i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. Kampanjen ble lansert i januar 2011, og har tre hovedmål:  
 

• Redusere pasientskader 
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• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

Kampanjens mål skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på utvalgte 
innsatsområder. Følgende innsatsområder er valgt ut (flere innsatsområder vil fases inn 
underveis i kampanjen): 

• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner 

• Samstemming av legemiddellister 

• Riktig legemiddelbruk i sykehjem 

• Behandling av hjerneslag 

• Forebygging av selvmord og overdose 

• Infeksjon ved sentralt venekateter 

• Trykksår 

• Fall 

• Urinveisinfeksjoner 

Innsatsområder som er aktuelle for primærhelsetjenesten / Ringerike kommune. 

• Samstemming av legemiddellister / Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 

Legemidler er viktige medisinsk tiltak ved forebygging, utreding, diagnostisering og 
behandling av ulike sykdommer. Mange pasienter opplever at helsen og livskvaliteten 
bedres gjennom legemiddelbehandling. Legemidler skal imidlertid ha tilstrekkelig effekt og 
gi pasientene mest mulig helsegevinst. 

Riktig legemiddelbruk innebærer at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett 
behandling. Det er svært viktig at pasienten får opplæring i legemiddelbruk og mestring av 
egen sykdom. 

Mange eldre har flere sykdommer og bruker dermed mange ulike legemidler samtidig, noe 
som bidrar til å øke risikoen for feilbruk. I tillegg er eldre også mer sårbare for bivirkninger 
og andre legemiddelrelaterte problemer. Feilmedisinering fører hvert år til unødig lidelse 
for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter. Minst én av ti 
sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. 

For de som mottar hjelp og bistand er det viktig at det er etablert faste rutiner for 
samarbeid mellom fastlegen og hjemmesykepleien. Det må innhentes rutinemessig 
informasjon fra fastlegen om behandlingen den enkelte pasienten skal ha. Et tiltak for å 
bedre legemiddelbehandlingen er å gjennomføre samstemming av pasientens 
legemiddellister. I studier er det er vist uoverensstemmelse mellom medisinkortet i 
hjemmet og hos fastlegen blant 50–90 prosent av pasientene i hjemmesykepleien. I 
gjennomsnitt er 25 % flere legemidler oppført i medisinkortet hjemme, noe som viser at 
risikoen for feilmedisinering og eventuelle komplikasjoner er stor. 
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Høsten 2012 testes en tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i 
pilotprosjekter i Eidsberg kommune, Bydel Bjerke i Oslo kommune og i Rykkinn og Sandvika 
distrikt i Bærum. Pilotprosjektene skal i begynnelse av januar 2013 dele sine erfaringer med 
team fra hjemmetjenester og fastleger over hele landet. Helse og omsorgstjenesten i 
Ringerike kommune følger dette nøye. 

• Riktig legemiddelbruk i sykehjem 

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter. Helsetilsynet har 
funnet store mangler ved rutiner for legemiddelgjennomgang av pasienter i sykehjem. En 
tredjedel av sykehjemspasientene bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. Minst én 
av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. 
Eldre (over 65 år) står for nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, til tross for at 
de bare utgjør femten prosent av befolkningen. Risiko for feilmedisinering øker i takt med 
antall legemidler. 
 
Avvik i legemiddelbehandling kan bestå av feil i oversikten over pasientens medisiner, svikt i 
kommunikasjon mellom behandlere, og manglende oppfølging av helsetjenesten. Dette kan 
føre til at pasientene får feil type legemiddel, for få, for mange eller feil dose, eller 
kombinasjoner av legemidler som fører til skade. 

Det er i Ringerike kommune gjennomført et prosjekt med en strukturert gjennomgang 
m/korreksjoner av sykehjemspasientenes medikamentlister ved Nes og Sokna sykehjem. 
Resultatene er gode, og tiltaket implementeres nå ved alle sykehjemmene. Dette fører også 
til bedre kvalitet på de medisinske års/-halvårskontroller og på oppfølgingen fra lege. 

• Trykksår 

 Trykksår er en meget hyppig tilstand som forekommer hos 10 – 20  % av pasienter ved ulike 
helseinstitusjoner, og representerer store lidelser og kostnader.  
Trykksår er en vanlig tilstand der trykkavlastning og reduksjon av risikofaktorer er viktig ved 
forebygging og behandling. Avhengig av sårets utbredelse i dypet kan man i tillegg velge 
konservativ sårbehandling eller kirurgi. 
 
Pasienter med trykksår representerer en pasientgruppe som ofte har behov for mye pleie, 
tilrettelegging og annen medisinsk behandling. Helsepersonell må tidlig identifisere 
pasienter som står i fare for å utvikle trykksår og sette inn forebyggende tiltak. Dersom 
trykksåret allerede har oppstått, må såret vurderes for videre behandling. Helsepersonell 
må ha god kjennskap til forebygging, vurdering og behandling av trykksår. 

Helsepersonell i Ringerike kommune har god kompetanse på trykksår, og forekomsten av 
slike sår er svært liten. Ytterligere innsats på dette innsatsområdet prioriteres derfor ikke i 
Ringerike kommune. 

• Fall 

Dette innsatsområdet vil få større fokus fra kommunens side i fortsettelsen. Mye av 
arbeidet består i kartlegging av risikofaktorer og tilrettelegging/fjerning av disse. 
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Hovedkomiteen vedtok 5.4.2011 i sak 28/11, Forebyggende tjenester for eldre i kommunen, 
følgende: 

«Rådmannen bes å utrede mulighetene for å etablere forebyggende/oppsøkende team for 
eldre i kommunen». 

Dette tiltaket vil stå sentralt i kommunens innsats i forhold til innsatsområdet. 

 
Samhandlingsreformen – øyeblikkelig hjelp. 
 
Spørsmål: 
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et viktig steg framover i samhandlingsreformen. Landets 
kommuner tilføres i Statsbudsjettet ca. 1 mrd kroner i en fireårsperiode, og tilbudet skal 
være på plass innen 2016. Et slikt tilbud vil fange opp pasienter med en kjent lidelse og som 
har behov for tilsyn hele døgnet, men ikke behøver innleggelse på sykehus. Kommunen vil 
kunne gi disse et tilbud så sant kompetansen er tilstede.  Hittil har 112 kommuner fått 
penger til denne etableringen. 
 
Har Ringerike kommune fått tilsagn om penger til denne etableringen, og hvor langt har 
planene kommet?   
 
Svar: 
 
Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske 
virkemidler av samhandlingsreformen. Virkemidlene er kommunal medfinansiering, 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og døgnopphold til pasienter og brukere med 
behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Kommunal medfinansiering og betalingsplikt 
for utskrivningsklare pasienter trådte i kraft fra 1.1.2012. Etablering av døgnopphold til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp kan gradvis 
etableres i løpet av perioden 2012–2015 på frivillig basis, men er lovpålagt fra 1.1.2016.  
Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad kommuner og Ringerike sykehus 
samarbeider om samhandlingsprosjektet "Vi samler trådene". Prosjektet skal i hovedsak 
komme frem til modeller for samhandling, pasientforløpene og fremtidige interkommunale 
tjenestetilbud. Utvikling av konkrete tjenestetilbud vil skje gjennom egne piloter. 
Prosjektets mål bygger på samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47). 
Ringerike sykehus har invitert til en prosess for å vurdere om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
kan lokaliseres i sykehusets lokaler. Dette spørsmålet inngår i mandatet i 
prosjektbeskrivelsen. 
 
Prosjektgruppens mandat er 
• beskrive pasientprosessen for øyeblikkelig hjelp pasienter, inkludert å beskrive 

samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om 
øyeblikkelig hjelp pasienter  

• anbefale innhold og organisering for øyeblikkelig hjelp tilbud etter ny lov og veileder 
der det er til det beste for pasienten og samfunnsøkonomien 

• beskrive pasientgruppe 
• beskrive kvalitets- og kompetansekrav, det vil si hvordan krav om faglig forsvarlig 

virksomhet skal overholdes 
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• avklare de juridiske grensesnittene for ansvar mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten ved en eventuelt felles organisering av tjenester 

• beskrive hvordan de juridiske krav til dokumentasjon skal løses 
• beregne kostnader og inntekter, og anbefale hvordan kostnader og inntekter skal 

fordeles 
• på eget initiativ gi forslag til løsninger på problemstillinger som dukker opp i 

planleggingen 

Prosjektgruppas medlemmer er: 

• Gunnar hjort Modum kommune 

• Geir Haukeland Krødsherad kommune 

• Ester Nes Ramstad Sigdal kommune 
• Marit Lorentzen Hole kommune 
• Cecilie Øyen Jevnaker kommune 
• Karin Møller Ringerike kommune 
• Reidar Aasheim Ringerike sykehus 
• Vigdis Jægersborg  Legevakten 

 
Styringsgruppen ledes av Elisabeth Vennevold. 
På bakgrunn av utredningen skal det utarbeides en felles avtale med helseforetaket, og 
deretter sendes det en samlet søknad til Helsedirektoratet. 
Prosjektgruppen skal innen 15. desember 2012 gjennomføre utredningen og fremme sak 
for styringsgruppen, slik at nødvendige klareringer kan gjøres i de enkelte kommunene før 
søknad sendes 1. mars 2013. 
 
Styrket eldreomsorg 
 
Spørsmål: 
Regjeringen har igjen uttalt at de ønsker å styrke tilskuddene til eldreomsorgen med totalt 
over 180 mill. kroner. Det er et ønske at kommunene blir stimulert til å etablere flere 
heldøgns omsorgsplasser og dagtilbud for demente. Ca. 100 mill. skal brukes til demente, 
mens ca. 80 mill. skal bidra til at målsettingen med 12000 heldøgns omsorgsplasser blir 
nådd. 
 

• Har Ringerike kommune mottatt tilskudd som nevnt over?   
• I den økonomiske situasjonen som kommunen er i, vil dette bidra til at flere heldøgns 

omsorgsplasser etableres og et meningsfylt dagtilbud til demente utvides?  
• Vil de pårørende som har behov for avlastning få dette? 

 
Svar: 
Ringerike kommune har mottatt investeringstilskudd som nevnt ovenfor til alle etableringer 
av heldøgns omsorgsplasser som er gjennomført siden statens eldresatsing startet i 1998. 
Behovet for slike plasser har blitt revidert flere ganger, og det legges i disse dager fram en 
ny rapport fra AGENDA som omhandler dette tema (Hvordan kan arealer til heldøgns 
omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag). 
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Det er i dag stor forskjell på kommunene når det gjelder dekningsgrader av de forskjellige 
botilbud. Med den bygningsmasse som er etablert i Ringerike kommune i dag, oppfattes 
ikke boligbehovet som prekært. Fra 2018-2020 vil derimot behovet øke relativt mye, noe 
som vil gjenspeiles i kommunens planer for utbygging (bl.a. nytt sykehjem). 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tok den 13.3.2012 i sak 16/12 en søknad til 
Helsedirektoratet om midler til utvidelse av dagtilbudet for hjemmeboende demente til 
etterretning. Det var mulig å søke om et tilskudd på kr. 65 000,-/plass. Ringerike kommune 
søkte om en utvidelse med 11 dagplasser, og dette ble innvilget. Denne økning ble lagt til 
dagavdelingen på Hvelven 85, og er realisert. 
 
Rådmannen finner grunn til å bemerke at stimuleringstilskudd ikke dekker kostnadene ved 
tiltakene fullt ut, men er ment som stimuli, som skal gjøre det attraktivt for kommunene å 
prioritere tiltakene. Man er fortsatt avhengig av kommunale driftsmidler til slike nye tiltak, 
noe som legger klare begrensninger for en kommune som er pålagt å redusere 
kostnadsnivå/tjenestetilbud. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Ingen 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth vennevold 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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OMSORGSLØNN - GJENNOMGANG AV PRAKSIS  
 
Arkivsaksnr.: 12/4377  Arkiv: F20 &00  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Omsorgslønn fastsettes lik hjemmehjelpers (assistent) lønn, uten ansiennitetstillegg. 
 
Utredning 
Budsjettet for omsorgslønn utgjør i 2012 kr. 7,3 mill. Mottakere av omsorgslønn pr. 
17.09.2012 fordeler seg slik: 
 
Alder på 
omsorgsmottaker 

Menn Kvinner Totalt 

0-17 år 14 10 24 
18-49 år 12 2 14 
50-66 år 3 0 3 
67-74 år 1 0 1 
75 år og over 0 0 0 
Sum 30 12 42 
 
Til sammen utgjør dette 20,21 årsverk omsorgslønn. Tabellen viser at det er pårørende til 
barn og voksne som i hovedsak benytter seg av denne tjenesten, ikke pårørende til eldre. 
Erfaringene er at denne gruppen ikke ønsker omsorgslønn, men de tar seg av sine 
ektefeller, mødre og fedre uten ønske om motytelser frem til det er nødvendig med et 
høyere omsorgsnivå. 
 
Ifølge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-6, skal kommunen ha tilbud 
om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 
Hovedformålet med omsorgslønns-ordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som 
trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med 
omsorgsarbeidet. 
 
Grunnprinsipper for omsorgslønn 
Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre 
med omsorgsplikt for mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta 
omsorgslønn, men kommunen skal i forbindelse med alle søknader om omsorgslønn 
vurdere omsorgsyters evne til å gi forsvarlig omsorg. 
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Kommunene har etter gjeldende bestemmelser plikt til å ha en ordning med omsorgslønn 
til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid og det må settes av tilstrekkelig midler til 
dette i budsjettet. Kommune kan derfor ikke avslå en søknad om omsorgslønn av 
økonomiske grunner. Likevel kan kommune til en viss grad vektlegge egen økonomi. Dette 
betyr at i valget mellom tjenesteformer, kan kommunen ta hensyn til hva som økonomisk 
sett er mest formålstjenlig. Når det skal vurderes om kommunen skal tilby omsorgslønn, 
skal det foretas en bred skjønnsmessig helhetsvurdering der omsorgslønn blir sett i 
sammenheng med andre pleie og omsorgstjenester. 
 
De som er avhengig av hjelp for å klare seg i dagliglivet, har krav på nødvendige tjenester og 
disse skal ligge på et forsvarlig nivå. I sin vurdering har kommunen plikt til å utøve et rimelig 
skjønn der alle moment blir sett i sammenheng. I de tilfelle der skjønnet er «åpenbart 
urimelig», kan det bli overprøvd av fylkesmannen. 
 
Når kommunen skal vurdere om det skal tilbys omsorgslønn til søkeren, er bl.a. følgende 
momenter relevante: 
• Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende 
• Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver som ellers ville utløst 

kommunale pleie- og omsorgstjenester 
• Om omsorg fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp 
 
Kommunen skal vurdere hver søknad om omsorgslønn individuelt og treffe enkeltvedtak i 
saken. Enkeltvedtak skal som hovedregel grunngis. Det er en forutsetning at det fremgår 
hva kommunen har lagt vekt på i den skjønnsmessige vurderingen av søknaden. 
 
Det er kommunen som fastsetter størrelsen på omsorgslønn og på landsbasis er det store 
variasjoner på dette.  I følge Rundskriv I-42/98 blir de som får omsorgslønn ofte plassert i 
det laveste lønnstrinnet for hjemmehjelpere (assistent). Omsorgslønn avkortes dersom 
omsorgsyter mottar pleiepenger/opplæringspenger eller dersom omsorgsmottaker mottar 
hjelpestønad. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er for 2012 budsjettert med ca. kr. 7,3 mill. I henhold til vedtak på omsorgslønn pr. 
17.09.12 utgjør ytere av omsorgslønn 20,21 årsverk fordelt på 42 personer. 
 
I Ringerikes nabokommuner er praksis at både Jevnaker og Hole benytter laveste avlønning 
for assistent, Lunner kommune ligger enda lavere. Hole kommune gir imidlertid lønn etter 
utdanning dersom omsorgsyter har relevant utdanning.  
 
Det kan også nevnes at 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) har gjennomgått praksis i 
sine kommuner, der var det også store variasjoner. De har landet på felles praksis hvor 
kommunene bør gi omsorgslønn tilvarende minstelønn for hjemmehjelpere. 
 
Dersom Ringerike kommune i dag ga omsorgslønn tilsvarende minstelønn for 
hjemmehjelpere ville kostnadene til omsorgslønn vært ca. 1,4 mill lavere.  
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Rådmannen foreslår at Ringerike kommune legger seg på det samme lønnsnivået som 
nabokommunene og 12-kommunesamarbeidet i Vestfold ved beregning av omsorgslønn på 
nye omsorgslønnsmottakere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 12.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Heidi Lafton 
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HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES 
MER EFFEKTIVT ENN I DAG?  - RAPPORT FRA AGENDA 
OKTOBER 2012 
 
Arkivsaksnr.: 12/4493  Arkiv: H12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/12 Eldrerådet 12.11.2012 
71/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Agendas rapport ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES MER 
EFFEKTIVT ENN I DAG?” tas til orientering. Anbefalingene legges til grunn i det  videre 
arbeidet med effektiv arealdisponering i Ringerike kommune. 

Innledning / bakgrunn 
 Agenda Kaupang har vært engasjert av Ringerike kommune til å se på muligheter for å 
utnytte arealer til heldøgns omsorg mer effektivt enn i dag.  
 
Beskrivelse av saken 
Tema for denne rapporten er derfor å se på muligheter for å utnytte bygningsmassen på en 
bedre måte enn i dag. Dette vil si å ta bort eventuelle produktivitetshindre knyttet til 
bygningsmassen i dag. Siden svært stor andel av budsjettet er lønn, er dette i praksis hindre 
som gjør at en samlet sett har flere på vakt enn nødvendig på grunn av at enhetene er små 
eller at det er andre bygningsmessige forhold som hindrer at tjenestene kan gis på en 
effektiv måte. Eksempel på dette kan være unødig lange transportveier for pasienter pga. 
f.eks. flere plan, eller at innbyrdes avstand internt i enheter eller mellom enheter hindrer 
mulighet for å ha felles nattevakt. 
 
Følgende konkrete alternativer er sammenstilt og vurdert: 

Alternativ 0 
Økt behov for sykehjem (12 plasser) løses gjennom en økning av plasser innenfor 
nåværende struktur; enten ved at ta i bruk ledig tilstøtende areal eller ved å gjøre om 
tilstøtende areal som i dag brukes til andre formål til rom for beboere. I dette alternativet 
ligger det ellers ingen strukturelle endringer i sykehjem. 
 
Det står i dag utviklingshemmede i kø for bolig, samtidig som flere av beboerne som får 
heldøgns bistand av TTF, er i 50 og 60- årene. I alternativ 0 er det forutsatt at et dette er gir 
netto økt behov for 12 boliger; et behov som løses ved å bygge et nytt bofellesskap (for 
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eksempel 6 x 2 boliger), helst så nært andre bofellesskap av samme størrelse at de kan 
inngå i samme turnus.    
   
Alternativ 1 i forhold til alternativ 0 
Bygging av større bofellesskap med omsorg for å bedre strukturen og redusere 
driftsutgiftene. Rent faktisk ved å bygge 2 nye bofellesskap (6 x 2) nær hverandre, slik at de 
ansatte kan inngå i samme turnus. Dette vil eksempelvis erstatte Lundveien, 
Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og Sagaveien. Ellers er alternativet likt med alternativ 
0. 
 
Alternativ 2 i forhold til alternativ 0 
Dette alternativet forutsetter følgende endringer i forhold til alternativ 0 
Sykehjemsplassene på Tyribo, Hvelven korttid, Hønefoss omsorgssenter og Austjord tas ut 
av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem. Tyribo selges  og Hønefoss bygges om og brukes 
som kontorlokaler. Hvelven korttid/Austjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap 
for 35 brukere.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser på rapporten som et nyttig verktøy og korrektiv når framtidens 
omsorgstjeneste i Ringerike kommune skal planlegges og dimensjoneres. Muligheter for 
effektiv drift og disponibel bygningsmasse henger nøye sammen. Rapporten viser allikevel 
at sammensetning av turnusgrupper er langt viktigere i forhold til kostnadseffektivitet, enn 
hvor mange lokalisasjoner tjenesten har. Med andre ord, - antall sykehjem er ikke 
avgjørende for kostnadsbildet, men turnusgruppenes sammensetning og størrelse. 
 
Rapporten legger en rekke forutsetninger til grunn, som bl.a. at Tyribo er salgbart og at 
nødvendige flyttinger av klienter som i dag er tildelt bolig kan la seg gjennomføre.  
 
Rapporten viser også at de nedbemanninger som er gjennomført innen tjenesteområdet nå 
gjør at tjenesten ikke framstår som overbemannet, snarere tvert i mot. Ytterligere 
nedbemanninger vil antagelig ikke være forvarlig dersom ikke omfattende endringer i 
bygningsmassen realiseres. 
 
Rapporten legges fram for politisk orientering. 
 
Saksdokumenter 

• ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES MER EFFEKTIVT ENN I 
DAG”?  - Rapport fra AGENDA oktober 2012 

 
 Ringerike kommune, 16.10.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Wenche Grinderud 
Saksbehandler: Sveinung Homme 
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HØNENGATA  26   - STATUS  
 
Arkivsaksnr.: 12/4494  Arkiv: 613   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/12 Eldrerådet 12.11.2012 
72/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
Statusbeskrivelse av Hønengata 26 tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
Det er stilt spørsmål fra flere om hva som skjer i Forhold til Hønengaten 26. Eiendommen 
har slik sentral beliggenhet at det er lett å observere at bygningen ikke utnyttes til formålet 
og at forfallet er markant med bl.a. i gjenspikring av vinduer. 
 
Rusomsorgen kommer ikke til å bruke Hønengaten 26 som botilbud til mennesker med tung 
rusproblematikk og som ikke uten videre er i posisjon for behandlingsopplegg. Stedet er 
derfor under avvikling. 
 
Boligen er ikke lengre hensiktsmessig til formålet, og det bor p.t. ingen i hovedhuset på 
eiendommen. De tre brakkene i sidebygningen er i bruk inntil videre, men er planlagt 
erstattet av botilbud i ”Småhusprosjektet” som nå er under etablering. Disse forventes å stå 
klare våren 2013. Tidligere beboere i Hønengata har fått tilbud om annen midlertidig bolig i 
en mellomperiode. 
 
Det viser seg at bygningen/eiendommen i det siste har hatt besøk av ”ubudne gjester” som 
benytter bygningen som samlingssted. Vi ønsker ikke å etablere et samling/brukersted for 
rusmisbrukere som kommer fra andre deler av landet, og eiendomstjenesten har startet 
arbeidet med ”forsegle” boligen slik at ingen tar seg inn og bruker huset. Dette er årsaken 
til den tildekking av vinduer som er observert. 
 
Uthuset som sto på eiendommen er flyttet og tatt i bruk tiloppbevaringsformål på Ramsrud. 
 
Dette til orientering 
 
Saksdokumenter 

• Ingen 
 Ringerike kommune, 16.10.2012 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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KOLS  (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM)  - RINGERIKE 
KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTGRUPPEN 
 
Arkivsaksnr.: 12/4495  Arkiv: G20   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/12 Eldrerådet 12.11.2012 
73/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Statusrapport om Ringerike kommunes tilbud til KOLS-pasienter tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
 Om lag 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har 
mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant 
kvinner. Hovedårsaken er røyking, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en 
rolle.  
 
Røyking er den vanligste årsaken til KOLS, og forklarer to av tre tilfeller. Luftforurensing i 
arbeidsmiljøet eller utendørs kan også føre til KOLS. Personer som arbeider i et miljø med 
bl.a. kvartsstøv og metallholdige gasser, eller som arbeider i gruver og tunneler, har økt 
risiko for sykdommen.  
 
Når sigarettrøyk, gasser eller svevestøv gjennom flere år irriterer luftveiene og utløser 
kronisk hoste og bronkitt, kan tilstanden utvikle seg til kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS). Obstruktiv betyr at noe er trangt, ved KOLS er det hevelser og unormalt mye 
slimproduksjon i de små bronkiegrenene, og dette hemmer luftstrømmen. Lungevevet kan 
også være mindre elastisk enn før. I tillegg har de fleste med KOLS mer eller mindre 
emfysem, noe som innebærer at lungeblærene er skadet og redusert i antall. Dette 
reduserer evnen til å ta opp oksygen.  
 
KOLS-pasienter kan også få astmatiske anfall, fordi slimhinnene er betente. Under anfallet 
trekker luftrørgrenene seg sammen, slik at det blir enda trangere i brystet. Særlig blir det 
tungt å puste ut. Ulike irriterende stoffer og virusinfeksjoner kan utløse slike anfall. 
 
Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er de første tegnene på KOLS. Ved fysisk 
anstrengelse blir en tungpusten og får hoste. Ved mer alvorlige tilstander kan en få 
problemer også i hvile. Sykdommen gir betydelig funksjonshemming.  
 
Det er forventet at KOLS vil fortsette å øke i befolkningen, særlig blant kvinner. Kvinner 
begynte tidsmessig å røyke seinere enn menn, og ligger derfor etter i tid når det gjelder 
utvikling av kroniske lungesykdommer. Mange kvinner som har røykt i mange år, kommer 
nå i en alder hvor risikoen for KOLS øker. For årene framover vil nok et større  fokus på KOLS 
kan medføre at flere får diagnosen, og antall pasienter med diagnosen KOLS øker. 
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Har man først utviklet KOLS, kan ikke behandling reparere den tapte lungefunksjonen. 
Røykestopp kan bremse forverring av sykdommen og ytterligere tap av lungefunksjon. 
Legemidler og ulike tiltak kan lindre symptomene. Tiltakene virker best dersom sykdommen 
diagnostiseres tidlig i forløpet.  
 
Dødeligheten av KOLS er høy. Blant pasienter som legges inn i sykehus pga KOLS, dør 25 
prosent i løpet av to år, og halvparten i løpet av fem år. Det viser tall fra KOLS-registeret ved 
Haukeland universitetssykehus. Dette er høyere enn dødeligheten av akutt hjerteinfarkt og 
mange kreftsykdommer.  
 
Ringerike kommune tilbud til pasientgruppen 
Et av målene i samhandlingsreformen er at kommunene skal bli flinkere til å forebygge 
sykdom, og til å behandle sykdom på et tidligere tidspunkt. Pasienter skal få behandling 
nærmere der de bor og kommunen skal tenke mer helhetlig rundt de som mottar 
helsetjenester. Samhandlingsreformen pekes spesifikt på pasientgruppen med KOLS når det 
beskrives hvilke pasientgrupper som kan profittere på behandling i kommunen i stedet for 
kostbar sykehusinnleggelser. 
 
I Ringerike kommune møtes denne utfordringen med et eget prosjekt (se vedlagte 
prosjektskisse), støttet økonomisk av Helsedirektoratet etter initiativ og søknad fra 
kommunen med kr. 250.000,-. Kompetansen og interessen i eget fagmiljø er kartlagt, og 
viser seg å være høy. Hjemmesykepleien har gjennom år arbeidet aktivt opp i mot 
pasientgruppen, og erfaringstilfanget er stort. Prosjektet starter opp 1.11.2012. 
 
Samtaleterapi blir viktig for å trygge pasientene, da mange også sliter med angst.  Etablerte 
nettverk og tilgjengelig kompetent helsepersonell er viktig/avgjørende for å forhindre 
unødvendige sykehusinnleggelser  Fysioterapeutene blir sentrale i forhold til planlegging og 
gjennomføring av fysisk aktivitet. Det er et stort behov for tilrettelagte treningstilbud for 
pasientgruppen, og de  trenger et dagtilbud, der de kan møtes og trene. Så langt har vi  
veldig god erfaring med dagbehandling på Austjord. Samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten er også etablert.  
 
Erfaringene så langt er at med målrettet oppfølging av disse pasientene, går antall 
innleggelser i sykehus drastisk ned. Vi har hatt brukere som har hatt 140 liggedøgn pr. år, 
som ikke har hatt reinnleggelse på et år. En pasient har ikke hatt sykehusinnleggelse på 2 
år! 
Gjennom prosjektet ønsker fagmiljøet å sette disse erfaringene inn i en større ramme og 
som modell for samhandling.  
 
Saksdokumenter 

• KOLS, - mål og strategier. Prosjektdokument Ringerike kommune 17.9.2012 
 
 Ringerike kommune, 16.10.2012 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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ENDRINGER I BARNEVERNSLOVEN     -   HØRING  
Arkivsaksnr.: 12/4693  Arkiv: F40 &00  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse som Ringerike kommunes 
høringssvar i forhold til foreslåtte endringer i barnevernsloven. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag om endringer i 
barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100 ut på høring. 
 
I 2004 ble det som tidligere var fylkeskommunens ansvarsområde innenfor barnevernet 
overført til staten. I forlengelse av reformen ble Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) opprettet. 
 
I forbindelse med St.prp. nr. 69 (2006-2007) ba Stortinget Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet om å sette i gang en bred evaluering av reformen. Evalueringen 
omfatter derfor det statlige barnevernet. Evalueringen ble gjennomført i 2010 og 2011 av 
ulike forsknings- og konsulentmiljøer. En oppsummering av evalueringen er gjengitt i  
kapittel 4. 
 

Beskrivelse av saken 
Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny 
organisering og nye prioriteringer består av et ressursløft. Ressursløftet er kommet til 
utrykk i statsbudsjettet for 2011 og 2012 og innebærer flere stillinger i det kommunale 
barnevernet.  
 
Departementet tar også sikte på å gi nærmere vurderinger av den barnevernfaglige og 
normative retningen for barnevernet i en egen meldingsdel i den lovproposisjonen som vil 
bli lagt frem for Stortinget. Dette er ikke en del av denne høringen. 
 
 
Noen av forslagene i dette høringsnotatet omhandler endringer av finansieringsansvaret og 
endringer i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. 
Andre deler av høringsnotatet omhandler forslag som styrker barns rettigheter og 
rettssikkerhet i barnevernet. Høringsnotatet inneholder således forslag av svært ulik 
karakter og i noen av punktene har departementet derfor valgt å være relativt åpen i 
konklusjonene. 
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Rådmannens vurdering 
 Rådmannen legger med dette fram forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune. På 
grunn av kort tidsfrist (12. november) sender rådmannen foreslåtte høringsuttalelse til 
departementet innen 12. november, og ettersender eventuelle innspill fra hovedkomiteen 
dagen etter møtet. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Ikke trykt: 
 
• Høringsdokument 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/H%c3%b8ringer/2012/horing_barneloven.pdf 
 
Trykt: 
 
• Forslag til høringssvar 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 29.10.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Cicilie Ingrirud, advokat /Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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STATUSRAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER - 3. 
KVARTAL 2012 
 
Arkivsaksnr.: 12/4788  Arkiv: F01 &02  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
55/12 Eldrerådet 12.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Statusrapport om avvikshåndtering 3. kvartal 2012 tas til orientering. 
 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Helse og omsorg plikter å ha en oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel 
på oppfyllelse av myndighetskrav. Krav om dette er hjemlet i: 
 
• Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten 

• Forskrift om internkontroll etter barnevernloven. Forskrift om internkontroll for 

  kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. 

• Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV. Forskrift om internkontroll for 

  kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 

• Internkontrollforskriften. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

  i virksomheter 

 
Registrering av avvik er en vesentlig del av internkontrollsystemet, og for å drive et 
kontinuerlig forbedringsarbeid fremover er det svært viktig at feil og mangler avdekkes og 
registreres.  
 
Beskrivelse av saken 
 Når Fylkesmannen bruker begrepet avvik, så menes det avvik i forhold til myndighetskrav, 
hvilket betyr krav hjemlet i lover og forskrifter. 
 
Helse og omsorg bruker avviksbegrepet i en videre betydning ved at våre retningslinjer sier 
at avvik også skal rapporteres ved mangel på oppfyllelse av interne krav. Interne krav er 
utarbeidet for å unngå brudd på myndighetskrav, og på denne måten kan man avdekke 
forbedringsområder før det oppstår mer alvorlige hendelser. I et slikt perspektiv vil det 
være 
ønskelig med en balanse mellom for få og for mange rapporterte avvik. 
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Tilbakemeldinger 
Det er i alt gitt 14 tilbakemeldinger, alle disse tilbakemeldinger er gitt til hjemmetjenesten. 
Tilbakemeldingene gjelder i hovedsak at tjenestene ikke er levert i henhold til vedtak. Dette 
gjelder rengjøring. Tiltak som iverksettes i forhold til negative tilbakemeldinger er i all 
hovedsak dialog med brukere og/eller pårørende. På denne måten avklares forventninger 
og eventuelle behov for å endre praksis. Skjema for tilbakemelding kan for noen være 
lettere å benytte enn en skriftlig formell klage, hvilket betyr at terskelen for å klager lagt 
lavere etter at vi tok i bruk skjemaene.  
 
Legemiddelhåndtering 
Antall rapporterte avvik på legemiddelhåndtering er 2421. De aller fleste av disse gjelder 
som tidligere utdeling av medisiner utført av personell uten bemyndigelse. 2020 av disse 
avvikene er registrert i juli og august mnd., pga ferieavvikling.  September mnd med bare 
401 avvik er det laveste registerte avvik pr. mnd i hele 2012. Til tross for at vi ser en 
betydelig nedgang i avvik her, settes det i gang et nytt kurs for ufaglærte i 
legemiddelhåndtering, med oppstart i november 2012, spesielt rettet mot hjemmebaserte 
tjenester.  I tillegg er det planlagt et legemiddelhåndteringskurs for hjelpepleiere rett over 
Nyttår. 
 
Avvik 
Når det gjelder avvik som er avdekket av tjenesten selv, er det registrert 253 tilfeller. Dette 
er en liten nedgang fra forrige kvartal, men siden dette kvartalet også har ferieavvikling, kan 
man si at nedgangen er enda mer enn forventet. 
  
Avviket dreier i all hovedsak om at pasienter ikke har fått praktisk bistand, samt at 
pasienten ikke fått dusjet, men vi ser også en liten økning i antall avvik i natt tjenesten. Det 
er fortsatt avvik på at fagsystemet (Gerica) er «nede» og tilfeller av fysisk og psykisk vold.  
 
Avvikene er fordelt i ulike kategorier, og blir lukket på lavest mulig nivå. Analyser av 
avvikene blir gjennomført per virksomhet, slik at den enkelte virksomhetsleder kan 
iverksette tiltak på områder hvor man ser det er forbedringspotensial. Kvartalsrapportene 
blir gjennomgått i kvalitetsutvalget for å vurdere om forbedringsarbeidet fungerer 
tilfredsstillende. 
 
Klager 
Det er i denne perioden ikke registrert noen klagesaker. Vi så allerede i forrige 
kvartalsrapportering at mai og juni mnd. ikke hadde registrert noen klager. Dette gjelder nå 
også for juli, august og september. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen legger med dette fram avviksrapportering 3. kvartal 2012 til orientering. 
Rådmann slår fast at avvikshåndtering har høy fokus i helse og omsorg og at det drives 
forbedringsarbeid på alle nivåer.  
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Saksdokumenter 
 

• Oversikt tilbakemeldinger, klager og avvik – helse og omsorg. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
Arkivsaksnr.: 12/4733  Arkiv: G00   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
134/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
57/12 Eldrerådet 12.11.2012 
/ Ungdomsrådet  
/ Råd for funksjonshemmede  
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 
handlingsprogram og styringssystemer. 

 

Sammendrag 
 
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 
 
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 
for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen. 
 

1. Ringerike – Best for barn 
2. Ringerike – Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 

 
Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og 
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i den grad det har vært 
mulig. 

Bakgrunn 
Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen 
utgangen av 2012.  Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.05.11.  Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe.  Prosjektansvarlig er 
kommunalsjef for helse og omsorg. 
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Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk 
dokument.  Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling 
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i 
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv. 
 

Beskrivelse av meldingen 
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for 
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig 
utvikling, føre var og medvirkning. 
 
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de 
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og 
folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig 
deltakelse i prosjekt- og styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. 
 
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen.  En positiv 
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt 
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei. 
 
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark. 
  

Forholdet til overordnede planer 
 
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift 
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet.  Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 
 
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som 
er vedlagt meldingen. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 19.5.2011. 
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Informasjon og høringer 
Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12. 
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen. 
 
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til 
adresseliste i vedlagte høringsbrev.  Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek. 
 
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i 
den grad det har vært mulig. 
 
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om 
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt 
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og 
systematikk i arbeidet. 
 
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en 
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning, 
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt 
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier, 
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i 
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med 
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike 
kommune viser.  
 
Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i 
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige 
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet. 
 
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 
2. Høringsbrev av 14.09.12 
3. Innspill / uttalelser fra 

• Ringerike O-lag 
• Ringerike Idrettsråd 
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• Foreldrerådet i Tyristrand barnehage 
• Helsesøstertjenesten 
• Tyristrand Landsbyforening 
• Ringerike bibliotek 
• Areal- og byplankontoret 
• Ringerike utvikling 
• Fylkesmannen i Buskerud 

 

Utrykt vedlegg 
 
1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart 
    
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.10.2012 
 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator  tlf.: 32 11 75 93 
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ÅRSBUDSJETT 2013   -  HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016 - 
OFFENTLIG HØRING  
 
Arkivsaksnr.: 12/4353  Arkiv: 145   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
226/12 Formannskapet 16.10.2012 
120/12 Kommunestyret 25.10.2012 
228/12 Formannskapet 25.10.2012 
232/12 Formannskapet 06.11.2012 
140/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012 
/ Ungdomsrådet  
52/12 Trafikkrådet 13.11.2012 
/ Eldrerådet  
/ Råd for funksjonshemmede  
38/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.11.2012 
77/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapets høringsutkast vedr. Årsbudsjett 2013 – Handlingsplan 2013-2016 legges 
fram uten innstilling.  
 
Høringsfrist: 21. november 2012. 
 
Trykte 
 
• Formannskapets vedtak 06.11.2012. 
• Saksprotokoll fra formannskapets behandling 06.11.2012. 
• Høringsdokument. 
• Betalingsregulativ 2013. 
• Svar på spørsmål fremkommet i formannskapets møter. 
 

Ringerike kommune, 07.11.2012 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
 
 

Saksbehandler (utøvende): Torbjørn Hansen 
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 


Søknad om midler: 
 


Det ble søkt Helsedirektoratet om midler i forbindelse med  


samhandlingsprosjekt Austjord 2012. 


Kommunen fikk tildelt  kr 500 000 etter å ha søkt om kr 1.700.000 i 


tilskudd 


KOLS er ett av prosjektene det ble søkt om penger til. . Dette pga at  de 


er en økende pasientgruppe. Det velges derfor å starte med KOLS-


prosjektet. 


Samhandlingsreformen: 
 


Rett behandling på rett tid til rett sted. 


Samhandlingsreformen krever at det utarbeides tiltak knyttet til 


samhandling før, istedenfor og etter sykehusopphold. De ulike tjenestene 


skal fungerer sømløst og bidra til bedre  samhandlingsarbeid i 


kommunen. 


RAMMER:  


Budsjett kr 250 000 ( se vedlegg) 


Start  01.11.2012,varighet 6 mnd. 


MÅL:  
 


- Behandle bruker etter BEON ( Best mulig effektive omsorgsnivå) 


prinsippet. 


- Økt livskvalitet for KOLS pas. hjemme. 


- Forebygge funksjonsfall og økt bruk av ressurser. 


- Øke kompetansen til  helsepersonell i hjemmetjenesten,Austjord og 


legevakt. 
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- Forebygge sykehusinnleggelser. 


- Oppbygging av nettverk i kommunen. 


- Oppbygging av nettverk oppimot 2.linjetjenesten. Lungepol. 


Lungelege RS,lungeavd,Glittre. 


 


STATUS  
- Ingen nettverk i kommunen. 


- Spl. i ambulerende enhet ,fysioterapeut,og ergoterapeut har hatt 


KOLS møter 


- . De har utarbeidet prosedyre for kartlegging ved 


førstegangsbesøk. 


- De holder på å utarbeide min veileder. Informasjonsmappe 


hjemme hos bruker. 


- Samarbeider om enkelte pas. 


- Ambulerende enhet har erfaring med oppføging av dårlige 


KOLS pas. over tid. 


 


- Ingen faste møtepunkter ,som inkluderer alle samarbeidsparter. 


- Ingen KOLS kontakt som en kan henvende seg til ved behov. 


- Ingen faste møtepukter med lungepol. Og lungeavd. RS. 


- Ingen informasjon oppimot RS;hva vi kan gjøre for KOLS pas. i 


kommunen. 


- Ingen informasjon oppimot fastlegene 


 


UTFORDRINGER: 
 


- Få samarbeidspartene til å prioritere nettverksarbeid i en 


omstruktureringstid. Det er mange prosesser på engang. 


- Nå ut til de dårlige KOLS pas. Svingdørspasienter,som ikke har 


hjemmetjenester. 


 


STRATEGI: 
 


- Prosjektleder 40% stilling i 6 mnd. 
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- Avklare arbeidsform. 


- Opprette prosjektgruppe: 


o Bestående av 5 yrkesgrupper. 


o Representanter fra hjemmetjenesten, Austjord ,ergo.,fysio., 


og legevakt. 


o Bruke prosjektgruppa til å danne,opparbeide nettverk. 


o Ha samarbeidsmøte 1 gang pr. mnd. 


 


- Få en oversikt over KOLS pas. i de forskjellige soner. 


- Jobbe videre med og innarbeide prosedyre for kartlegging ved 


førstegangs besøk. 


- Lage en plan for undervisning av personell i hjemmetjenesten. 


- Utarbeide quick-card som personale kan ha som arbeidsverktøy 


- .Lage en mal for ” min veileder” som skal ligge hjemme hos bruker. 


o med div. inf. om medisiner,lungefysio,arbeidsbesparende 


metoder osv. 


-  


- Lage seminar. 


- Opparbeide fast møtearena opp imot RS. 


- Informere om arbeidet i kommunen på RS. 


- Oppstart 01.11 


- Seminar i Jan. 2013. 
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Hvordan kan arealer til heldøgns 
omsorg utnyttes mer effektivt enn 
i dag? 
 
 


RAPPORT 
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Forord 
Agenda Kaupang har vært engasjert av Ringerike kommune til å se på muligheter for å 
utnytte arealer til heldøgns omsorg mer effektivt enn i dag. 


Rapporten er skrevet av Finn Arthur Forstrøm med Svein Lyngroth som kvalitetsikrer. 


Disponibel tidsramme (knappe 3 uker) gjør at beregninger og vurderinger er bygget på 
kjent viten i dag. Rapporten er blitt i et nært samarbeid med oppdragsgiver.     


 


 


Høvik, 12. oktober 2012 


Agenda Kaupang AS 
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 Bakgrunn 1
Ringerike kommune har gjennom flere år hatt en svært presset økonomisk situasjon. 
Situasjonen er så prekær at en i flere år har vært i det såkalte Robek-registeret, som 
medfører at en må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å 
kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.   


En av årsakene til dette har vært relativt sett store utgifter til pleie og omsorg i 
kommunen. Det har derfor vært gjennomført omfattende reduksjoner i årsverk. 
Reduksjoner som både skyldes produktivitetsøkninger og reduksjoner i tilbudet.  


I løpet av fjoråret ble det gjennomført reduksjoner tilsvarende 28 millioner kroner, i år 
er kravet 31millioner til. 


Så langt har reduksjonene hvert gjennomført uten store endringer i bygningsmassen 
som brukes til heldøgn omsorg. Siden allerede gjennomførte reduksjoner har gjort 
tjenesten mer produktiv og tjenestevolumet mindre, blir det stadig vanskeligere å 
gjennomføre nye reduksjoner. 


Tema for denne rapporten er derfor å se på muligheter for å utnytte bygningsmassen 
på en bedre måte enn i dag. Dette vil si å ta bort eventuelle produktivitetshindre 
knyttet til bygningsmassen i dag. Siden svært stor andel av budsjettet er lønn, er dette 
i praksis hindre som gjør at en samlet sett har flere på vakt enn nødvendig på grunn av 
at enhetene er små eller at det er andre bygningsmessige forhold som hindrer at 
tjenestene kan gis på en effektiv måte. Eksempel på dette kan være unødig lange 
transportveier for pasienter pga. f.eks. flere plan, eller at innbyrdes avstand internt i 
enheter eller mellom enheter hindrer mulighet for å ha felles nattevakt. 


Disse vurderingene skal ses over tid og også ta for seg mulig utvidelse og eller/ 
endring av den bygningsmassen som i dag brukes til heldøgns omsorg. I et langsiktig 
perspektiv er det viktig å vurdere Ringerikes kommunes relative nivå i forhold til andre 
kommuner og framtidige behov når det gjelder omfang av institusjonsplasser og 
boliger med heldøgns omsorg. Dette var viktige tema i rapporten” FAKTA, FIGURER OG 
FREMTIDENEN, GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE 
KOMMUNE”. En rapport utarbeidet av Rune Snildal. I denne rapporten har vi bygd på de 
konklusjoner som trekkes i denne rapporten. Utdrag fra rapporten er lagt til vedlegg 1. 


1.1 Metode 
Siden en på noe sikt (om ca. 10 år i henhold til vedlegg 1) må øke kapasiteten i 
sykehjem er spørsmålet om en bør gjøre det nå og ta i bruk deler av bygningsmassen 
der til bofelleskap slik at størrelsen her kan bli mer driftsøkonomisk. 


Oppgaven er derfor å vurdere følgende tre alternativer opp mot hverandre. Alternativer 
som på følgende måte vil variere fram til behov for utbygging av ny 
sykehjemskapasitet oppstår;  


• Alternativ 0; Ingen endring av struktur for sykehjem og for boliger med omsorg. 
Utbygging av boliger med omsorg for å dekke økt etterspørsel som planlagt. Helt 
konkret har vi forutsatt utbygging av 12 institusjonsplasser (se vedlegg 1) og netto 
økning av 12 boliger til beboerne som får heldøgns bistand av TTF (nærmere 
utdypet i avsnitt 3.1)      


• Alternativ 1; Struktur som i dag for sykehjem. Bygging av større bofellesskap med 
omsorg for å bedre strukturen og redusere driftsutgiftene; en del av de minste 
enhetene tas ut av bruk. 







 
 


8    


• Alternativ 2: Utbygging av nytt sykehjem nå. Tilsvarende kapasitet i ett eller flere 
sykehjem omgjøres til bofellesskap. Dette gjøres både for å dekke økt 
kapasitetsbehov for bofellesskap samt for å bedre strukturen; både i bofellesskap 
og for sykehjem.            


Vi legger opp til en marginal tilnærming der alternativ 1 og alternativ 2 vurderes i 
forhold til alternativ 0. Sluttresultatet består av anslag på forskjeller når det gjelder 
økonomi og vurderinger av styrker og svakheter for beboere og pårørende.   


En nærmere spesifisering av disse alternativene gjøres i avsnitt 3.1, etter at vi kapittel 
2 gjør en vurdering av potensialet for strukturrasjonalisering.   


 Vurdering av potensialet for strukturrasjonalisering  2
Tjenestene innenfor heldøgns omsorg kan deles inn slik etter ansvarsområde; 


• Sykehjem med i alt 6 enheter 


• TTF med i alt 10 enheter 


• Hjemmetjenesten med i alt 2 enheter 


Før vi skal se nærmere på de ulike enhetene skal vi gå nærmere inn på hva som 
generelt kan sies om forholdet mellom størrelse og effektivitet.  


2.1 Forholdet mellom størrelse og effektivitet 
Agenda Kaupang har foretatt en sammenstilling av bemanningsplaner for ulike 
turnusgrupper fra ulike sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg i 
kommunene Oslo, Bergen, Asker, Kongsvinger, Tinn, Vang, Nittedal og Rælingen. Vi 
har sett på sammenhengen mellom størrelsen på gruppen med antall beboere og 
pleiefaktor. Resultatet viser at det er store kostnadsulemper for enheter med færre en 
12 brukere. Pleiefaktoren går da vesentlig opp for at turnusen skal bli fullstendig.   


Det er særlig for kveld og natt pleiefaktoren reduseres når størrelsen på grunnenheten 
øker. Dersom det er to bemanningsgrupper hvor det samarbeides om nattevaktene, vil 
pleiefaktoren reduseres. Et eksempel er felles nattevakt for to grupper med 8 beboere. 


Det finnes svært liten forskning knyttet til hva som er effektive størrelser på enheter 
innenfor pleie og omsorg. Gjennom et oppdrag for Sandes og Stavanger hvor vi blant 
annet gikk gjennom forskning på området, konkluderte vi med følgende; 


Dimensjonering av grunnenhetene synes å være et viktig virkemiddel for å få en mest 
mulig effektiv drift av tjenestene. Turnus-gruppen utgjør grunnenheten.  


Vi har utarbeidet en teoretisk skisse som viser forholdet mellom produktivitet og 
kvalitet sett i sammenheng. I neste figur viser vi hvordan kvalitet og utgiftsnivå 
påvirkes av størrelsen på grunnenheten, her definert ved antall årsverk. 
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Figur 2.1 Skisse av hvordan kvalitet og utgiftsnivå (kostnad pr. enhet) påvirkes av størrelsen på 
enheten 


Ved sykehjem er det de totale ressursene knyttet til natt og tilgang til sykepleiekompe-
tanse på kveld, natt og helg som fører til at mindre sykehjem og grunnenheter/-
bemanningsgrupper er dyrere å drifte enn større. Samtidig er det knyttet noe flere valg-
muligheter til større grupper1. På tilsvarende måte er dette gjeldende for hjemmebasert 
omsorg og boliger til funksjonshemmede.  


En grunnenhet oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelse på 13–14 årsverk. 
Når gruppen blir større enn dette, vil stordriftsfordelene forsterkes parallelt med 
økning i størrelsen på ansattgruppen.  


Denne effekten er lavere enn den er under grensen på 13–14 årsverk. Når gruppen 
med ansatte kommer opp i et nivå mot 20 årsverk, er stordriftsfordelene stort sett 
utnyttet. For større enheter henger produktiviteten sammen med intern organisering 
av ansatte, lederspennet og ledernes mulighet for å følge opp ansatte. 


Turnusgrupper på under 8-10 årsverk har ofte smådriftsulemper som gir høy pleie-
faktor, dårlig utnyttelse av bemanningen på natt og mangelfull tilgang på sykepleiere 
og annen høgskolekompetanse på kveld, helg og natt.  


Ofte bør det være to ansatte tilgjengelig på natt på sykehjem og i hjemmebasert 
omsorg. For å kunne kompensere for smådriftsulempene er det mulig mindre 
ansattgrupper må samarbeide om disse ressursene. 


2.2 Institusjonstjenesten 
Som det framgår av tabellen nedenfor medgår ca. 152 pleieårsverk (inkl. nattevakt) i 
institusjonstjenesten til å drifte 167 plasser i dag. Dette er etter en gjennomgang av 
alle turnuser i de prosessene som er gjennomført så langt innenfor tjenesten. Når en 
har gjennomført endringen med å redusere pleiefaktor ned til 1,00 ved Austjord (er 


                                                
1 Høyland, K. (2001): “Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud” 
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ikke forutsatt i tabellen), er oppfatningen at det ikke er forsvarlig å redusere 
bemanningen ytterligere med dagens bygningsmasse. 


  Tabell 2-1 Pleieårsverk, antall plasser og pleiefaktor pr. oktober 2012.2 


  


Som det framgår av tabellen er pleiefaktoren3 i dag 0,91. Når prosessen ved Austjord 
er gjennomført (med en reduksjon på ca. 4,5 årsverk) vil pleiefaktoren komme ned på 
1,00 i Austjord og i 0,89 for institusjonstjenesten totalt. 


Skjeler vi til hva som kan oppsummeres om forholdet mellom utgiftsnivå og 
driftsstørrelse (avsnitt 2.1) ser vi at det først og fremst er de små driftsenhetene ved 
Austjord, og i noen grad Nes, Hønefoss (1 etasje), Sokna og Hvelven som har noe 
mindre antall årsverk i turnusen enn optimalt. 


Dette er imidlertid før en ser hele bildet; Driftsintegrerte tjenester4 med hjemme-
tjenesten på Nes og Sokna, felles nattevakt på Austjord, muligheter for felles nattevakt 
mellom etasjene ved Hønefoss omsorgssenter5 og samarbeid mellom enhetene på 
Hvelven og andre tiltak i nærheten gjør imidlertid sitt til at størrelsen på enheter eller 
interne bygningsforhold ikke medfører store driftsulemper. 


                                                
2 For Austjord er felles nattevakt fordelt på de tre enhetene ut fra antall plasser. Samlet 
pleiefaktor er her 1.15, men det er igangsatt en prosess for å redusere pleiefaktor ned til 1,00.  


3 Merk at vi i denne rapporten snakker om pleiefaktor inkl. nattevakt. Dette presiseres fordi en i 
andre sammenhenger i arbeidet med å redusere utgiftsnivået også har operert med pleiefaktor 
ekskl. nattevakt 


4 Der en drifter sykehjem, hjemmetjeneste, dagtilbud og aktivitetssenter (bare Sokna) i en felles 
enhet.   


5 Det pågår arbeid for å få til dette nå. 


Tyribo I turnus 21,3 26 0,82
Sokna I turnus 17,7 20 0,88


Post 2,3 og 5 30,1 35 0,86


Post 1 og 4 16,1 20 0,81
Nes I turnus 14,7 16 0,92


Hospice 9,2 8 1,33


Rehab 10,2 10 1,21


Korrtid 9,5 12 0,98
Felles natteva 5,5


Hvelven 
kortitdavdeling (lantid) I turnus 18,0 20 0,90


152,3 167 0,91


Antall 
leigligheter/ 


plasser
Pleiefaktor


Inst tj


Enhet Ansvar Turnus


Hønefoss 
omsorgssenter


Austf jord


Totalt


Antall 
pleieårsverk


Ringerike


Årsverk
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Vurdering 
Pleiefaktor på 0,89 for hele tjenesten er relativt sett lavt. Vår vurdering er at effekten 
av bygging av f.eks. nytt sykehjem, der en eliminerer dagens driftsøkonomiske 
hindringer, ikke vil redusere behovet for pleiebemanning i vesentlig grad. 


Erfaring tilsier at en slik effekt maksimalt vil være 5-7 %, tilsvarende ca. 10 årsverk. 
Etter en slik endring vil en komme ned i en bemanningsfaktor på i overkant av 0,80 
inkl. nattevakt. 


TTF 
Som det framgår av tabellen nedenfor medgår ca. 195 pleieårsverk i TTF til å gi 
omsorg til beboere i 121 leilighetene med behov for heldøgns omsorg i dag. Dette er 
etter at har hatt en gjennomgang av alle turnuser og redusert antall årsverk i de 
prosessene som er gjennomført de siste 2 årene. 


Tabell 2-2 Utdrag av arbeidsplan (natt), pleieårsverk, antall leiligheter og pleiefaktor pr. oktober 
2012. TTF 


 


Som det framgår av tabellen er pleiefaktoren i dag i gjennomsnitt 1,62. Den store 
forskjellen skyldes hovedsakelig ulike behov for hjelp hos beboerne. Vi ser videre at 
det er totalt 15 nattevakter som inngår i turnusen, hvorav 7 er hvilende deler av 
natten. Tallene for nattevakt er trukket fram her, fordi det er behovet for nattevakter 
som først og fremst blir høyere enn nødvendig på grunn av at enhetene er små eller at 
det er innbyrdes store avstander mellom boligene innad i enheten.  


Skjeler vi til hva som kan oppsummeres om forholdet mellom utgiftsnivå og drifts-
størrelse (avsnitt 2.1) ser vi at det bare er Færdenmakta og Hvelven som har store nok 
driftsenheter. 


I tillegg er det slik at det er innbyrdes avstander internt i enhetene som gjør at en  
f. eks. må ha flere nattevakter enn om de hadde vært lokalisert nærmere hverandre. 
Eksempel på dette er Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og Sagaveien. 
Her har en alle steder 2 sovende nattevakter.  


Hvilke enheter skal inngå i alternativ 1 og 2 
Som tidligere angitt skal vi lage et alternativ 1; bygging av større bofellesskap med 
omsorg for å bedre strukturen og redusere driftsutgiftene. På bakgrunn av denne 


Natt Natt Natt Natt
Færdenmarka Turnus 2,00 2,00 10,0 10,0 28,0 18 1,56


Hov gård Turnus 2,00 2,00 9,25 9,25 50,0 30 1,67
Lundveien 2/ 
Trulsrudv 8 Turnus 2,00 2,00 8,50 8,50 12,0 7 1,71


Sagatun I turnus 2,00 2,00 5,90 5,50 13,5 9 1,50
Hov alle I turnus 1,00 1,00 11,4 12,5 9,0 12 0,75


Ullerål bofellesskap Turnus 0,00 0,00 0,00 9,5 14 0,68
Sagaveien Turnus 2,00 2,00 7,00 7,00 14,4 7 2,06


Austf jord avlastning Turnus 1,00 1,00 10,0 9,25 25,0 10 2,50
Banebollig (Hvelven 


87) I turnus 1,00 1,00 6,00 5,25 5,5 8 0,69
Hvelven 89 I turnus 2,00 2,00 10,0 10,0 28,5 6 4,75


15,00 15,00 8,58 8,50 195,4 121 1,62


Antall 
leigligheter/ 


plasser
Pleiefaktor


Utsnitt av arbeidsplan for den enkelte 
turnus. Første hovedkollonne viser 
antall tilstede/vaktordning  andre 


Enhet Ansvar Turnus


Hverdag


Alle med heldøgns omsorg


TTF


Antall 
pleieårsverk


Ringerike


Årsverk


Helg/hel
ligdag


Hverdag Helg/hel
ligdag


Antall tilstede pr 
vakt (delvis hvilende 


vakt kursiv)
Arbeidstid pr vakt
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gjennomgangen har vi valgt ut Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien, da disse er de enhetene som trolig har de største gevinstene knyttet til en 
forbedring av bygningsmassen. 


De samme enhetene er også brukt som de enhetene som er brukt som 
beregningsmessig eksempel på hvilke enheter som “overflyttes” til ledige lokaler ved 
bygging av ny sykehjemskapasitet i alternativ 2. Det understrekes imidlertid at dette er 
et beregningsmessig eksempel. Når en konkret skal se på omdisponering av Austjord 
og Hvelven kan det være aktuell å benytte dette både til funksjonshemmede eller 
demente.  


Vurdering 
På dag- og kveldstid er en flere på vakt, og en får ikke den samme “skalaeffekten”, det 
vil si at en har stort sett vil kunne få dimensjonere forholdet mellom behovet for hjelp 
og antall på vakt i dag. Men ikke helt, da bemanningen på dag og kveldstid i noen grad 
vil være avhengig av behovet i helgen, siden antall som jobber helg er 
dimensjonerende for antall som deltar i turnusen. Med så vidt mange på natt som her, 
vil dette derfor også til en viss grad påvirke hvor mange som er til stede resten av 
døgnet, siden en ellers enten ville fått svært små stillingsstørrelser eller svært hyppige 
helgevakter som resultat. I dag har en f eks lange vakter i helgene for å redusere antall 
ansatte som deltar i vaktarbeidet pr. helg i flere av enhetene for å redusere effekten av 
dette.     


En reduksjon av behovet for antall nattevakter (spesielt helg), vil derfor også innebære 
en viss reduksjon av antall til stede dag og kveld, gitt uendret nivå vedr 
problemstillingen vedr små stillingsstørrelser, uønsket deltid og hyppighet av 
nattevakter.  


I forbindelse med arbeidet med å redusere utgiftsnivået har en gjort en vurdering av 
størrelsen på effekten av ikke optimal bygningsmasse. Her er en kommet fram til at 
dette utgjør ca. 9 årsverk samlet for TTF. 


Konsulenten finner denne vurderingen rimelig.  


Når det gjelder konkret vurdering av effekten av å flytte Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien inn i mer driftseffektive lokaler, anslår vi denne 
effekten til ca. 5 årsverk; ca. halvparten av dette er knyttet til at antall nattevakter ved 
hver av enhetene trolig kan reduseres fra 2 til 1, den andre halvparten til redusert 
behov for antall tilstede på dag/kveldstid – blant annet på grunn av den beskrevne 
effekten knyttet til problemstillingen vedr små stillingsstørrelser, uønsket deltid og 
hyppighet på helgevakter beskrevet ovenfor. 


2.3 Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesten har også to driftsenheter som gir heldøgns omsorg. Dette er 
Krokenveien (se beskrivelse i 6.2.2) og bofellesskap for demente i Hallingby. Da disse 
enhetene ikke berøres i de vurderingene som gjøres i denne rapporten er disse 
enhetene ikke beskrevet i detalj slik som de andre. 
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 De ulike alternativene 3


3.1 Beskrivelse av de ulike alternativene 
Oppgaven er som tidligere nevnt å vurdere tre alternativer opp mot hverandre. Men det 
er de samme behovene som skal dekkes. 


Tabell 3-1 Antall plasser/ boliger. Ulike alternativer  


 


Alternativer som på følgende måte vil variere fram til behov for utbygging av ny 
sykehjemskapasitet oppstår om ca. 10 år; 


Alternativ 0 
Økt behov for sykehjem (12 plasser) løses gjennom en økning av plasser innenfor 
nåværende struktur; enten ved å ta i bruk ledig tilstøtende areal eller ved å gjøre om 
tilstøtende areal som i dag brukes til andre formål til rom for beboere6. Ellers ingen 
strukturelle endringer i sykehjem. 


Det står i dag utviklingshemmede i kø for bolig samtidig som en del av beboerne som 
får heldøgns bistand av TTF er i 50 og 60- årene. I alternativ 0 er det forutsatt at et 
dette er gir netto økt behov for 12 boliger; et behov som løses ved å bygge et nytt 
bofellesskap (for eksempel 6 *2 boliger), helst så nært andre bofellesskap av samme 
størrelse, slik at de kan inngå i samme turnus.      


Alternativ 1 i forhold til alternativ 0 
Bygging av større bofellesskap med omsorg for å bedre strukturen og redusere 
driftsutgiftene. Rent faktisk ved å bygge 2 nye bofellesskap (6*2) nær hverandre, slik 
at de kan inngå i samme turnus. Dette vil erstatte er Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien. Ellers likt med alternativ 0. 


En slik endring forutsettes å kunne redusere bemanningen med 5 årsverk som følge av 
at bedre tilpasset bygningsmasse. Dette er bygget på vurderinger gjort i kapittel 2.  


Alternativ 2 i forhold til alternativ 0 
Dette alternativet forutsetter følgende endringer i forhold til alternativ 0; 


• Sykehjemsplassene på Tyribo, Hvelven korttid7, Hønefoss omsorgssenter og 
Austjord tas ut av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem 


o Tyribo selges  


                                                
6 I oppstillingene har vi forutsatt at dette er i Hønefoss omsorgssenter, uten at det er 
noe praktisk betydning for beregningene som er foretatt 


7 Heter dette, men brukes i dag til langtidsplass. 


Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
I dag 167 167 167
Nytt Behov 12 12 12
Totalt 179 179 179
I dag 121 121 121
Nytt Behov 12 12 12
Totalt 133 133 133


Inst tj


TTF
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o Hønefoss bygges om til  bruk som kontorlokaler 


o Hvelven korttid/Austfjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap for 
35 brukere. Erstatter Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien i tillegg til å dekke nytt behov. 


• Ingen andre endringer innenfor TTF. 


Disse endringene forutsettes å kunne redusere bemanningen med 5 årsverk innenfor 
TTF og ca. 10 årsverk innenfor institusjonstjenestene som følge av at bedre tilpasset 
bygningsmasse. Dette er bygget på vurderinger gjort i kapittel 2.  


3.1.1 Om utbygging av ny sykehjemskapasitet i alternativ 2 
Når det gjelder bygging av ny sykehjemskapasitet er det viktig å understreke at det er 
størrelsen på grunnenheten, turnusgruppen, som er den viktigst – ikke størrelsen på 
sykehjemmet. 


For å komme opp i turnuser på ca. 20 årsverk, som er driftsøkonomisk optimalt, bør 
en derfor med pleiefaktor på ca. 0,8 bygge på grunnenheter (avdelinger) som skal 
driftes av en felles turnus på 24 -26 senger. Hvor mange av disse enhetene som 
bygges sammen i ett sykehjem er mindre viktig.  Sykehjemmene bør imidlertid ha en 
størrelse som gjør at en kan ha alle korttidsplassene et sted, da vi har fra erfaring 
andre steder har sett at dette er svært vesentlig for å få omsorgstrappen til å fungere 
på en tilfredsstillende måte.   


Når en i første omgang bør bygge 6 slike grunnenheter (behov på 143 senger) kan en 
derfor tenke seg flere alternative strukturer; et sykehjem, to sykehjem med 3 
avdelinger hver, eller 3 sykehjem med 2 avdelinger hver. 


Når en skal sette av tomter og bygge nytt/nye sykehjem er det en lang rekke forhold 
som bør vurderes når en skal beslutte hvor mange sykehjem en skal bygge nå/i 
framhold; 


• Tomteforhold; inkl. om en først skal bygge ut et sykehjem fullt ut, deretter neste – 
eller sette av større tomt, slik at utvidelse er mulig senere. Prognosene tilsier 
doblet behov på 30 års sikt.  


• Nærhet til sykehus 


• Forholdene for beboere 


• Samvirke med hjemmetjenesten, f.eks. base for hjemmetjeneste samlokalisert 
eller/og bygge boliger med heldøgns omsorg nært sykehjemmet 


• Kunnskapsmessig store nok enheter til å bygge opp å spre spisskompetanse 


Alle alternativene 
I neste tabell viser vi hvordan vi forutsetter at de ulike alternativene dekker behovet for 
plasser/boliger i de ulike alternativene og hva som forutsettes gjort med bygnings-
masse som brukes til andre formål. 
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Tabell 3-2 Hvordan dekker ulike alternativer behovet for plasser/ boliger og hva forutsettes 
gjort med bygningsmassen som brukes til andre formål 


   


3.2 Beregningsmessige forutsetninger 
I dette avsnittet redegjør vi for hvilke forutsetninger som er brukt i beregningene. Det 
understrekes at det er usikkerhet knyttet til en del av disse forutsetningene og at de 
bør kvalitetssikres nærmere før endelig beslutning av valg av alternativ tas.   


Investeringsutgifter og tilskudd fra husbanken  
Husbanken har rammer som tilsier at en får tilskudd til sykehjemsplasser opp til  
2,96 mill. kroner pr. plass og opp til 2,22 mill. kroner for omsorgsboliger. Vi har 
forutsatt at kostnadene er i underkant av dette; 2,5 mill. kroner pr. sykehjemsplass og 
2 mill. kr pr. bolig til funksjonshemmede. Vi forutsetter tilskudd på 30 % (gjelder 
foreløpig fram til 2015). 


Vi har lagt til grunn at investeringene både i boliger og sykehjem gjøres av kommunen.   


Reduserte utgifter til lokaler for bofellesskap som tar ut av drift  
Husleie til boligstiftelsen ekskl. moms er totalt ca. kr 970 000 ekskl. moms, fordelt 
slik; 


• Sagatun   kr 328 212.- 
• Sagaveien   kr 291 264.- 
• Lundveien   kr 181 608.- 
• Trulserudveien  kr 168 456.-  


Vi har forutsatt at utgiftene reduseres med dette beløpet når disse tas ut i bruk i 
alternativ 1 og 2.   


Ombygging av Austjord/ Hvelven korttid til bruk for andre målgrupper 
Vi har forutsatt at ombyggingen til bruk som bolig vil koste 25 % av nybyggskostand, 
dvs. kr 500 000 pr. bolig; totalt 17,5 mill. kroner for de 35 boligene.    


Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
Tyribo 26 26 Selges/ annen bruk
Sokna 20 20 20
Hønefoss omsorgssenter 55 55 Adm/ kontorlok
Nes 16 16 16
Austfjord 30 30
Hvelven kortitdavdeling (la 20 20
Nytt/ nye sykehjem 143
Totalt 167 167 179
Færdenmarka 18 18 18
Hov gård 30 30 30
Lundveien 2/ Trulsrudv 8 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Sagatun 9 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Hov alle 12 12 12
Ullerål bofellesskap 14 14 14
Sagaveien 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Austfjord avlastning 10 10 10
Barnebollig (Hvelven 87) 8 8 8
Hvelven 89 6 6 6
Austfjord/ Hvelven korttid 35
Nytt/nye bofelleskap 12 35
Totalt 133 133 133


Brukes ti l  andre 
målgrupper  (TFF/Demens)


TTF


Inst tj
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Forutsetninger knyttet til alternativ bruk av Tyribo og Hønefoss omsorgssenter 
Tyribo forutsettes solgt til en verdi av 5 mill. kr. 


Hønefoss omsorgssenter forutsettes ombygget for 10 mill. kroner for å kunne brukes 
som kontorer. Verdi som bruk som lokaler når en slik ombygging er foretatt er 
anslagsvis satt til 1,2 mill. kroner pr. år.    


Investeringer til årlige driftsutgifter 
For å kunne prioritere mellom ulike tiltak må investeringsutgifter omgjøres til årlige 
utgifter. 


I Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser framgår/kan en 
tolke følgende:  


• Investeringsutgiftene fordeles på objektets økonomiske levetid (brukes 
nåverdimetoden, er det inntekter som beregnes for den samme perioden), her 40 
år – vurdert ut fra minimumsavdrag som kommunen benytter ved lån til 
investeringer og som forenklet medfører at lån til skolebygg nedbetales over 40 år.  


• Det beregnes en kalkulasjonsrente som skal gjenspeile hva det koster å binde opp 
kapital i langsiktige anvendelser. Risikofri realrente (risikofri alternativkostnad) er  
2 %. 


Nedbetalingstid på 40 år, og 2 % realrente innebærer at årlige investeringskostnader 
blir lik 3,6 % av investeringen 


Lønnsutgifter pr. årsverk 
Lønnsutgifter pr. årsverk som reduseres er forutsatt å være kr 500 000. Her inngår alle 
utgifter knyttet til et årsverk, inkl. pensjon, tillegg og innleie/overtid ved alle typer av 
fravær. 


3.3 Beregninger av forskjeller mellom alternativ 1/ 2 og alternativ 0 


3.3.1 Forskjeller i investeringer  
På bakgrunn av de beskrevne forskjellene mellom alternativene i kapittel 2 og 
forutsetningene beskrevet i forrige avsnitt; har vi beregnet forskjellen i investeringene. 
Dette framgår av neste tabell.  


 Tabell 3-3 Forskjeller i investeringer mellom alternativ1/ 2 og alternativ 0. Millioner kroner  


 
  


Aternativ 1 Aternativ 2
Slipper å investere i nytt boligfellesskap -24
Nye boligfellesskap som skal erstatte Lundv/ Trusrud/ Sa 46
Ombygging av Austfjord/ Hvelven korttid til bruk for TTF 17,5
Verdi av Tyribo som selges/avhendes -5
Nytt/ nye sykehjem 350
Ombygging Hønefoss omsorgssenter 10
Tilskudd fra husbanken -13 -97
Sum forskjell investeringer i forhold til alternativ 0 33 251,5
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Fra tabell 3.3 ser vi at: 
• Alternativ 1 vil gi en investering (fratrukket tilskudd fra husbanken) som netto 


er 33 millioner kroner høyere enn alternativ 0. 
• Alternativ 2 vil gi en investering (fratrukket tilskudd fra husbanken) som netto 


er drøyt 250 millioner kroner høyere enn alternativ 0. 


3.3.2 Forskjell i årlige beregnede driftsutgifter 
På bakgrunn av de beskrevne forskjellene mellom alternativene i kapittel 2 og 
forutsetningene beskrevet i forrige avsnitt har vi beregnet forskjellen i årlige 
driftsutgifter i neste tabellen som følger.  


Forskjellene i investeringer vist i tabell 3.1 er omgjort til årlige utgifter ut fra 
forutsetningene i avsnitt 3.2; kortfattet oppsummert slik - årlige investeringskostnader 
blir lik 3,6 % av investeringen. 


Dette innebærer at forskjellen i investeringene på ca. 250 millioner mellom alternativ 2 
og alternativ 0 blir til en årlig kostnadsforskjell på 9,1 millioner kroner fordelt over 
forutsatt økonomisk levetid på 40 år. 


Tabell 3-4 Forskjeller i årlige driftskostnader mellom alternativ 1/ 2 og alternativ 0. 
Tusen kroner 


 


Fra tabell 3.4 ser vi at; 
• Alternativ 1 vil gi ca. 2,3 millioner kroner i lavere årlige driftsutgifter enn alternativ 


0. Dette skyldes at den forutsatte driftsbesparelsen på 5 årsverk (2,5 millioner 
kroner) er langt høyere enn årlige investeringsutgifter ved å bygge nye boliger. 
Bortfall av utgifter til dagens lokaler bidrar til å øke dette beløpet.  


 
• Alternativ 2 vil gi omtrent likt nivå når det gjelder årlige driftskostnader. (En 


forskjell på 570 tusen er mindre enn usikkerhetsmarginen).  
 
Når en skal vurdere alternativ 2 opp mot alternativ 08 er det flere forhold enn 
forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter som vurderes, Blant de viktigste er; 
• At investeringer og innsparinger kommer på ulikt tidspunkt. Investeringene må 


gjøres nå, mens de forutsatte besparelse i form av reduserte utgifter kommer de 
neste 40 årene.  


• At enn med alternativ 2 vil ha et annet utgangspunkt enn alternativ 0 om 10 år; 
dvs. når en ut fra prognosene uansett må bygge ut sykehjemskapasiteten 


                                                
8 Og i noen grad alternativ 1 i forhold til alternativ 0. 


Alternativ 1 Alternativ 2
Investeringsutgifter 1200 9100


-970 -970
Redusert bemanning forbedret bygingsmasse TTF -2500 -2500
Redusert bemanning forbedret bygingsmasse sykehjem -5000


-1200
Sum forskjell årlige kostnader i forhold til alternativ 0 -2270 -570


Reduserte driftsutgifter andre steder ved å ta i bruk 
Hønefoss omsorgssenter som adm lokaler 


Reduserte utgifter til bolistiftelsen når Lundv/ Trusrud/ 
Sagatun/Sagaveien tas ut av bruk
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• At alternativ 2 kan oppleves både dårligere og bedre enn alternativ 0 kvalitativt. 
Det gjelder både beboboere, pårørende og ansatte.  
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 Oppsummering  4
Bakgrunn 
Ringerike kommune har grunnet en krevende økonomisk situasjon gjennomført 
omfattende reduksjoner i antall årsverk innenfor pleie- og omsorg de to siste årene. 
Reduksjoner har ført til en mer effektiv drift og bedret ressursutnyttelse av pleie- og 
omsorgstjenestene i kommunen.  


Så langt har reduksjonene vært gjennomført uten store endringer i bygningsmassen 
som brukes til heldøgn omsorg. 


4.1 Vurdering av hvor mange årsverk mindre en vil bruke med 
bedre egnet bygningsmasse? 


Tema for denne rapporten har vært å se på muligheter for å utnytte bygningsmassen 
på en bedre måte enn i dag. Dette vil si å ta bort eventuelle produktivitetshindre 
knyttet til bygningsmassen. I praksis betyr dette å fjerne hindre som medfører at en 
må ha flere ansatte på vakt enn nødvendig. Årsaken til uhensiktsmessig bruk av 
ansatte er knyttet til at enhetene er små eller at de er andre bygningsmessige forhold 
som hindrer at tjenestene kan gis på en effektiv måte. 


Institusjonstjenesten 
Når prosessen ved Austfjord er gjennomført vil en få en pleiefaktor (inkl. natt) på 0,89 
for alle kommunens sykehjem sett under ett. Dette er et relativt lavt nivå. Vår 
vurdering er at effekten av bygging av f.eks. nytt sykehjem, der man eliminerer dagens 
driftsøkonomiske hindringer, ikke vil redusere behovet for pleiebemanning i vesentlig 
grad. 


Vår vurdering er at en slik effekt maksimalt vil være 5-7 %, tilsvarende ca. 10 årsverk.  


TTF 
I forbindelse med arbeidet med å redusere utgiftsnivået har en gjort en vurdering av 
størrelsen på effekten av ikke optimal bygningsmasse. Her er en kommet fram til at 
dette utgjør ca. 9 årsverk samlet for TTF. Konsulenten finner denne vurderingen 
rimelig.  


Når det gjelder konkret vurdering av effekten av å flytte Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien9 inn i mer driftseffektive lokaler, anslår vi denne 
effekten til ca. 5 årsverk; ca. halvparten av dette er knyttet til at antall nattevakter ved 
hver av enhetene trolig kan reduseres fra 2 til 1, den andre halvparten til redusert 
behov for antall stede på dag/kveldstid – blant annet på grunn av effekten knyttet til 
problemstillingen vedrørende små stillingsstørrelser, uønsket deltid og hyppighet på 
helgevakter. 


4.2 Hvilke konkrete alternativer er vurdert 
Følgende tre alternativer er vurdert opp mot hverandre.  


Alternativ 0 
Økt behov for sykehjem (12 plasser) løses gjennom en økning av plasser innenfor 
nåværende struktur; enten ved at ta i bruk ledig tilstøtende areal eller ved å gjøre om 


                                                
9 Som inngår i alternativ 1 og 2 som et beregningsmessig eksempel. 







 
 


20    


tilstøtende areal som i dag brukes til andre formål til rom for beboere10. I dette 
alternativet ligger det ellers ingen strukturelle endringer i sykehjem. 


Det står i dag utviklingshemmede i kø for bolig, samtidig som flere av beboerne som 
får heldøgns bistand av TTF, er i 50 og 60- årene. I alternativ 0 er det forutsatt at et 
dette er gir netto økt behov for 12 boliger; et behov som løses ved å bygge et nytt 
bofellesskap (for eksempel 6 *2 boliger), helst så nært andre bofellesskap av samme 
størrelse at de kan inngå i samme turnus.      


Alternativ 1 i forhold til alternativ 0 
Bygging av større bofellesskap med omsorg for å bedre strukturen og redusere 
driftsutgiftene. Rent faktisk ved å bygge 2 nye bofellesskap (6*2) nær hverandre, slik 
at de ansatte kan inngå i samme turnus. Dette vil erstatte Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien. Ellers er alternativet likt med alternativ 0. 


Alternativ 2 i forhold til alternativ 0 
Dette alternativet forutsetter følgende endringer i forhold til alternativ 0; 


• Sykehjemsplassene på Tyribo, Hvelven korttid, Hønefoss omsorgssenter og 
Austfjord tas ut av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem11 


o Tyribo selges  


o Hønefoss bygges om og brukes som kontorlokaler 


o Hvelven korttid/Austfjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap for 
35 brukere. (Erstatte Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien i tillegg til å dekke nytt behov) 


• Ingen andre endringer innenfor TTF. 


I neste tabell viser vi hvordan vi forutsetter at de ulike alternativene dekker behovet for 
plasser/boliger i de ulike alternativene og hva som forutsettes gjort med bygnings-
masse som brukes til andre formål. 


                                                
10 I oppstillingene har vi forutsatt at dette er i Hønefoss omsorgssenter (den ledige 3 
etasjen), uten at det er noe praktisk betydning for beregningene som er foretatt. 


11 Her kan utbyggingen skje i ett, to eller 3 nye sykehjem. Det viktigste er at 
grunnenhetene (avdelingene) som skal driftes av en felles turnus har en 
størrelsesorden på 24 -26 senger  
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Tabell 4-1 Hvordan dekker ulike alternativer behovet for plasser/ boliger og hva forutsettes 
gjort med bygningsmassen som brukes til andre formål 


 


Dette er beregningseksempel 
Det understrekes at alternativ bruk av bygningsmasse i alternativ 1og 2 er 
beregningseksempel. Hvis en bestemmer seg for å gå for alternativ 2, kan 
omdisponering av Austjord og Hvelven benyttes til samlokaliserte boliger for både 
funksjonshemmede og demente.   


Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
Tyribo 26 26 Selges/ annen bruk
Sokna 20 20 20
Hønefoss omsorgssenter 55 55 Adm/ kontorlok
Nes 16 16 16
Austfjord 30 30
Hvelven kortitdavdeling (la 20 20
Nytt/ nye sykehjem 143
Totalt 167 167 179
Færdenmarka 18 18 18
Hov gård 30 30 30
Lundveien 2/ Trulsrudv 8 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Sagatun 9 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Hov alle 12 12 12
Ullerål bofellesskap 14 14 14
Sagaveien 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Austfjord avlastning 10 10 10
Barnebollig (Hvelven 87) 8 8 8
Hvelven 89 6 6 6
Austfjord/ Hvelven korttid 35
Nytt/nye bofelleskap 12 35
Totalt 133 133 133


Brukes ti l  andre 
målgrupper  (TFF/Demens)


TTF


Inst tj
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4.3 Forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter 
På basis av vurderingene av hvor mange årsverk mindre en vil benytte med bedre 
egnet bygningsmasse (avsnitt 4.1) og en rekke ulike forutsetninger12 (avsnitt 3.2) har 
vi beregnet at; 


• Alternativ 1 vil gi ca. 2,3 millioner kroner i lavere årlige driftsutgifter enn alternativ 
0. Dette skyldes at den forutsatte driftsbesparelsen på 5 årsverk (2,5 millioner 
kroner) er langt høyere enn årlige investeringsutgifter ved å bygge nye boliger. 
Bortfall av utgifter til dagens lokaler bidrar til å øke dette beløpet.  


 
• Alternativ 2 vil gi omtrent likt nivå når det gjelder årlige driftskostnader. (en 


forskjell på 570 000 er mindre enn usikkerhetsmarginen). 


4.4 Hvilket alternativ bør velges? 
Avgjørelsen om hvilket alternativ en bør gå for kan selvsagt ikke tas ut fra en vurdering 
av forskjeller i årlige beregnede driftskostnader alene. 


Når en skal vurdere alternativ 2 opp mot alternativ 013 er det flere forhold enn 
forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter som vurderes. Blant de viktigste er; 


• At investeringer og innsparinger kommer på ulikt tidspunkt. Investeringene må 
gjøres nå/på kort sikt, mens de forutsatte besparelse i form av reduserte utgifter 
kommer de neste 40 årene.  


• At man med alternativ 2 vil ha et annet utgangspunkt enn alternativ 0 om 10 år, 
dvs. når man ut fra prognosene uansett må bygge ut sykehjemskapasiteten 


• At alternativ 2 kan oppleves både dårligere og bedre enn alternativ 0 kvalitativt. 
Det gjelder både beboboere, pårørende og ansatte. 


  


                                                
12 Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til en del av disse forutsetningene og 
at de bør kvalitetssikres nærmere før endelig beslutning av valg av alternativ tas.   


13 Og i noen grad alternativ 1 i forhold til alternativ 0. 
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 Vedlegg 1.  5


5.1 Behov og planer for utbygging framover 
Ringerikes kommunes relative nivå i forhold til andre kommuner og framtidige behov 
når det gjelder omfang av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg var 
viktige tema i rapporten” FAKTA, FIGURER OG FREMTIDENEN, GJENNOMGANG AV PLEIE- 
OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE”. En rapport utarbeidet av Rune 
Snildal. Resten av dette vedlegget er utdrag fra denne rapporten. 


Er dekningsgradene riktig i dag? 
Dekningsgraden, målt som forholdet mellom antall institusjonsplasser i forhold til 
antall innbyggere over 80 år, har vist en betydelig nedgang de siste 20 årene. I samme 
periode er omsorgsboliger med eller uten heldøgnstjenester bygd ut. I 1990 hadde 
Ringerike 282 alders- og sykehjemsplasser. I 2010 hadde kommunen 263 sykehjems-
plasser og omsorgsboliger. Antall plasser med heldøgnstjenester er redusert med 19. I 
samme periode har antall innbyggere over 80 år økt med 55 %. Dekningsgraden er 
dermed redusert fra 28 % i 1990 til 17 % i 2010. Samtidig er målgruppene også noe 
endret. Vi vet det har vært en betydelig økning i brukere under 67 år. Det er også 
mulig at det i dag er flere brukere under 80 år på heldøgnsplassene enn det var i 
1990. I dag er ca. 18 % av beboerne under 80 år. 


En sammenligning med andre kommuner viser at dekningsgradene i Ringerike pr. i dag 
er lave. Hurum kommune er tatt med i sammenligningen for å vise at det er mulig å 
klare seg med lavere andel institusjonsplasser, men figuren viser også at Hurum har 
satset tungt på omsorgsboliger som alternativ til institusjon. 


 


Det er ingen fasit på hva som er riktig dekningsgrad. I rapporten ”Kostnader og kvalitet 
i pleie- og omsorgssektoren” konkluderer Telemarksforskning med at ”det er store 
variasjoner i hvordan kommunene setter sammen tjenestetilbudet, men de aller fleste 
kommunene har en profil som kjennetegnes ved å ha satset mye på hjemmetjenester. 
Kommunens frie inntekter har en klar og sterk positiv effekt på tjenesteomfanget og er 
den enkeltfaktoren som har størst betydning for forskjellene i dekningsgrad mellom 


Ringerik
e 11


Gjøvik
11


Kongsbe
rg 11


Nedre
Eiker 11 Lier 11 Hurum


11
Gruppe
13 11


Gj.snitt
alle


kommu
ner 11


Beboere i bolig m/ heldøgns
bemanning under 80 år 6,9 4,6 7,5 10,1 7,3 8,1 6,8 6,1


Plasser i instusjon bebodd av beboere
under 80 år 4,1 2,9 4,1 4,0 4,8 2,2 5,1 5,2


Andel beboere i bolig m/ heldøgns
bemanning 80 år og over 4,4 6,1 2,6 4,3 7,7 11,7 3,6 3,8


Plasser i instusjon bebodd av eldre
over 80 år 6,4 8,1 12,6 7,8 8,9 5,2 11,4 13,4
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kommunene”. Kommunene bruker m.a.o. de pengene de har. De siste årene har 
Ringerike brukt litt mer enn det. 


Vi må forutsette at dagens nivå er forsvarlig. Det er ingen indikasjoner på at 
kommunen bryter lov. Agenda Kaupang belyser kostnadsnivået (produktiviteten) i 
tjenesten. Det er trolig et potensial for å øke samlet tjenesteproduksjon for de 
pengene man bruker nå, eller mer aktuelt, ha samme tjenestevolum med mindre 
ressursbruk. Økte dekningsgrader vil ikke automatisk bedre tilbudet.  


Fremfor en økning i antall plasser, bør fokus rettes mot gjennomstrømmingen. I dag er 
gjennomsnitt botid ved langtidsplass i institusjon og omsorgsbolig omkring 2 år. Dette 
betyr at omkring 110 nye brukere får plass pr. år. En gjennomsnittlig botid ved 
langtidsplass i institusjon og omsorgsbolig på omkring 2 år er bra. Det er noe 
usikkerhet knyttet til tallet. Siden det er relativt små volumer, vil gjennomsnitt botid 
variere noe fra år til år. Klarer kommunen å opprettholde et godt tilbud i egen bolig 
lengre, kan det være realistisk å redusere gjennomsnitt botid noe. 


Flere plasser vil kreve økte rammer. Det betyr i så fall at det må flyttes penger fra 
andre sektorer til PLO. Det er ingen grunn til å anbefale dette nå. 


Fremskrivning av behov for plasser med heldøgns pleie- og omsorg 
Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsprognose, vil 
behovet for institusjonsplasser utvikle seg slik: 


 


Fremskrivningen viser en svak vekst i behov frem til ca. 2017. Etter noen år med 
stabilitet vil behovet igjen vokste, først sakte og deretter noe hurtigere fra ca. 2020. 
Veksten i nær fremtid skyldes økningen i antall eldre over 90 år. Fordi det er forventet 
en nedgang i antall innbygger 85-89 år, vil behovet for økning i institusjonsplasser 
være marginalt (ca. 2 plasser pr. år). Fra 2020 vil økningen skyldes vekst i antall i alder 
80-89 år.  


Beregnet behov for institusjonsplasser
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Ringerike har gjort vedtak om en økning med 12 institusjonsplasser (korttid). Utover 
dette kan den demografiske utviklingen ikke begrunne et behov for å øke antall 
institusjonsplasser av betydning de kommende 10 åra. 
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HELSE OG OMSORG
Oversikt tilbakemeldinger, klager og avvik 2012


08.11.2012


TILBAKEMELDING KVALITET Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
TTF 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjemmebasert 4 2 13 3 5 9 7 3 4 0 0 0
Institusjon 4 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestiller 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 10 8 13 5 7 13 7 3 4 0 0 0
AVVIK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
TTF 38 2 2 1 10 52 11 81 44 0 0 0
Hjemmebasert 145 112 46 46 48 55 46 25 28 0 0 0
Institusjon 46 25 18 21 16 10 12 3 3 0 0 0
Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestiller 4 2 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0
NAV (bruker nav stat sitt avvikssytem)
SUM 233 141 70 78 77 117 69 109 75 0 0 0
KLAGER Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
TTF 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjemmebasert 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Institusjon 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestiller 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGEMIDDELHÅNDTERING Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
TTF 224 214 1 131 204 182 196 149 130 0 0 0
Hjemmebasert 632 747 762 764 697 503 1179 272 215 0 0 0
Institusjon 17 60 64 2 10 1 108 116 56 0 0 0
Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 873 1021 827 897 911 686 1483 537 401 0 0 0
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Forord 


 


God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb 
eller går på skole, har et godt sosialt nettverk, deltar i kultur og 
fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge omgivelser med sikre 
veier og ren luft å puste i.  Målet er få livsstilsykdommer, skader og plager 
– og mange leveår med god helse. 


I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra 
med å legge til rette for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre 
hverdagens krav og delta i samfunnet. God helse og trivsel har stor 
betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en god 
samfunnsøkonomisk investering.  


Derfor vil kommunen i årene som kommer satse på folkehelsearbeid. Det 
er mye vi kan gjøre som vil ha innvirkning på befolkningens helse og 
trivsel, og vi må prioritere. Folkehelsemeldingen legger føringene for 
satsningen i Ringerike fram mot 2030. Meldingen skal fungere som et 
strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av kommunens tilbud 
på aktuelle områder skisseres. Hensikten med en melding er ikke å ta 
konkrete beslutninger om alle endringer som skal skje innen meldingens 
temaområde det neste tiåret. Meldingen skal derimot tjene som grunnlag 
for beslutninger i enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av 
økonomiplan mv. Ved at disse beslutningene har et felles utgangspunkt i 
en langsiktig strategi, skal meldingen bidra til å sikre enhetlig 
sammenheng mellom de mange enkeltbeslutninger som over tid bidrar til 
å utvikle og endre kommunens tilbud. 


Folkehelsemeldingen skal danne grunnlag for at de fremtidige 
folkehelsetiltakene i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige i 
samfunnet. Et overordnet mål med arbeidet er å spre engasjement om 
folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. 


 


 
 
Folkehelsemeldingen forplikter og tydeliggjør kommunens mål om at 
innbyggerne skal trives - og ha mange gode leveår i Ringerike kommune.   


 


... ordfører/rådmannen…… 
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Sammendrag 


Folkehelsemelding 2012 – 2030 er et strategisk dokument som skal angi 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike 
kommune.   Meldingen skal gi føringer for økonomiske prioriteringer og 
gjenspeiles i handlingsplanene i kommunens alle virksomhetsområder. 


Folkehelsearbeid handler om å danne grunnlaget for god helse i 
befolkningen. Det dreier seg om å forebygge slik at det blir mindre å 
reparere. Spørsmålet er hvordan man kan tilrettelegge samfunnet slik at 
flest mulig trives, fungerer i arbeid og på skole, velger en sunn livsstil og 
får mange gode leveår? Det blir naturlig å spørre seg hvordan vi kan bedre 
befolkningens levevaner knyttet til ernæring, rus, tobakk, fysisk aktivitet 
og så videre. Dette er vanskelig å påvirke direkte. Folkehelseinstituttet 
anbefaler at levevaner heller kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


For levekår og sosial ulikhet har stor betydning for folkehelsa.  Forskning 
viser en klar sammenheng mellom høyere utdannelse og sunn livsstil, 
gode sosiale levekår og god helse. Likeledes øker lav utdanning risikoen 
for økt sykelighet, smerter og psykiske plager, kroniske sykdommer og 
redusert levealder.  


I Ringerike kommune har vi i dag lavt utdannings- og inntektsnivå, høy 
andel unge uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkningen 
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og 
utjevning av sosiale helseforskjeller anses derfor som essensielt i 
kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i meldingen.  


De folkevalgte har vært tydelige på at de ønsker en melding som favner 
alle aldersgrupper, men at arbeidet rundt barn og unge - vår framtid – 


klart prioriteres. Satsning på barn og unges oppvekstmiljø, med vekt på 
skoler og barnehager av høy kvalitet, blir naturlige valg i vår kommune. 


Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelse av 
tilhørighet, mestring og fellesskap, er viktig for helse og trivsel. 
Foreningsdeltakelse virker helsefremmende ved å by på meningsfull 
aktivitet i sosialt felleskap. Ved frivillig arbeid får både den som gir og den  
som mottar tjenesten, gevinst. Kommunen satser derfor på å tilrettelegge 
for øket foreningsdeltakelse i kommunen, inkludert frivillig innsats.  


Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er skreddersydd for Ringerike 
kommune basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet samt 
innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. Kommunen har under 
overskriften «Helse i alt vi gjør» pekt ut tre visjoner for 
satsningsområdene vi ønsker å prioritere:  


1. Ringerike - Best for barn 
2. Ringerike - Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 


Vårt mål er at vi gjennom innsatsen for folkehelsen mot 2030 vil oppnå: 


• En stadig forbedring på områder som er av stor betydning for 
folkehelsa. Dette skal komme til uttrykk gjennom stigning i antall 
positive markører på folkehelseprofilen presentert av 
Folkehelseinstituttet.  


• Ringerike kommune skal i 2030 ligge på topp 10 i Norge med over 
50 % av markørene i folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet   


• Ringerike skal i 2020 være blant landets 10 fremste kommuner på 
målinger av kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 
Det langsiktige målet er lavere psykisk og somatisk sykelighet i 
befolkningen. 
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Innledning 


 


Folkehelseloven trådte i kraft 1.januar 2012. Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den angir fem grunnleggende 
prinsipper for folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, 
«helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.  


Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og 
Folkehelseloven utgjør de rettslige virkemidlene ment å nå 
samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom 
og utjevne sosiale helseforskjeller.  


 


 


 


 


 


 


 


Ringerike kommune følger nasjonale anbefalinger og målsetninger angitt 
av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I Folkehelse- meldingen 
kombinerer vi fagkunnskap fra oppdatert, relevant forskning med 
kunnskap om lokalmiljøet og søker å skreddersy folkehelsearbeidet etter 
våre lokale forhold.  


Melding innledes med en presentasjon av relevante begreper, fulgt av en 
gjennomgang av forskning om folkehelse og hvordan denne påvirkes. 
Folkehelseprofilen for Ringerike presenteres sammen med lokale data. I 
siste del presenteres først prioriteringer og veivalg, og til slutt 
konkretiseres de visjoner og mål vi har pekt ut.  


Meldingen er utformet i en prosess med bred tverrfaglig deltakelse i 
arbeids- og styringsgruppene og gjennom arbeidsmøter med politiske fora 
og høringer i befolkningen.   


 


Arbeidsgruppe:  


Folkehelsekoordinator Bjørg Nordanger, arealplanlegger miljø og areal 
Guro Skinnes, spesialrådgiver – oppvekst Geir Svingheim, NAV leder Bente 
Jansen, Informasjonsleder Kirsti Retvedt, enhetsleder Belinda Gjærløw, 
fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther, kommunepsykolog Ingrid 
Sønstebø, kommuneoverlege Karin Møller, virksomhetsleder Elisabeth 
Djønne (prosjektleder). 


Styringsgruppe:  


Elisabeth Vennevold, Bjørn Tollaas/Magnar Ågotnes. 


NASJONALE OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR FOLKEHELSEARBEID: 


1. Oppnå en bedret psykisk og somatisk helse i befolkningen  


2. Større grad av arbeidsdeltakelse  


3. Bedrede sosiale profiler  


4. Utjevning av sosiale forskjeller  


5. Bidra til trivsel og glede 
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Begreper og definisjoner 


 
Helse 
God helse defineres i denne sammenheng som: «å ha overskudd i forhold 
til hverdagens krav» (Hjort, 1982). 


 
Folkehelse 
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå.   


 
Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Forebyggende arbeid innebærer å fjerne eller minske faktorer som kan 
føre til sykdom eller skade (NOU 1991:10). Slike risikofaktorer kan være 
mobbing, røyking, overdrevent alkoholforbruk etc.  


Helsefremmende arbeid kan defineres som de prosesser som gjør folk i 
stand til å bedre og bevare sin helse (Ottawa charteret, WHO 1986). 
Helsefremmende arbeid handler om  «å fylle på » med det som virker 
positivt på helse og trivsel, og som gjør oss bedre rustet til å takle livets 
påkjenninger. Eksempler kan være gode oppvekstvilkår for barn og unge, 
utdanning, mer tid og anledning til familieliv, eller et bedre og sikrere 
bomiljø og arbeidsmiljø (NOU 1991:10).  


 
Folkehelsearbeid  
Folkehelsearbeid er tiltak ment å svekke det som medfører helserisiko 
(forebyggende) og å styrke det som bidrar til bedre helse 
(helsefremmende) (St.meld. nr.16, Helsedepartementet, 2003).  


 


Sammenhengen mellom helse, forebyggende og helsefremmende arbeid 
kan illustreres med Peter Hjorts figur fra NOU 1998:18:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


God helse 


Helsefremmende 


Forebyggende 
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Hvordan forbedre folkehelsa? 


 


Helseårsakskjeden – langsiktige effekter 


 


Helsetilstanden er et resultat av lange og komplekse årsakskjeder som 
strekker seg gjennom hele livsløpet.  


 


 


Forenklet kan årsakskjeden illustreres med en pyramide: 


Samfunnets innretning og modningsgrad er en grunnstein. Her inngår 
forhold som rent vann og miljø, tilrettelegging for fri ferdsel, og 
samfunnets utviklingsnivå med utdanningsmuligheter, tilgang til 
helsetjenester m.v.. Det er forutsetninger for at et flertall av innbyggere i 
samfunnet skal kunne oppnå god helse.   


Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for at flertallet i 
befolkningen kan mestre hverdagens utfordringer, her illustrert ved figur 
etter Petter F. Hjort: 


 


Samfunnets rammer for individets levekår, i form ar materielle og sosiale 
ressurser er dokumentert sentrale for individets helseatferd og dermed et 
vilkår for god helse for mange. 


Begge disse grunnvilkår er sammen med helseatferd, risiko og 
beskyttende faktorer arenaer for folkehelsearbeid, og ideelle arenaer for 
helsefremmende arbeid.   


Lov om folkehelse omhandler disse tre innsatsområder.  


Helse og omsorgstjenestene bidrar til god helse gjennom målrettet 
sykdomsforebygging og behandling. De omhandles av Lov om helse og 
omsorgstjenester i kommunene.  
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Levekår – essensielt for folkehelsa 
 


Det er store forskjeller når det gjelder både fysisk og psykisk helse i 
samfunnet. Dette skyldes blant annet forskjeller i levevaner knyttet til 
ernæring, rus, tobakk og fysisk aktivitet. Hvis vi fikk alle til å velge en sunn 
livsstil, ville befolkningens helsetilstand bedres. Men det er ikke lett for 
kommunen å påvirke innbyggernes vaner! Imidlertid er det tett 
sammenheng mellom helse, livsstil og levekår. Helsedirektoratet 
anbefaler at uheldige levevaner kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


Det er i flere undersøkelser vist at utdanning er et aspekt ved levekår som 
har særlig stor betydning for folkehelsa. 


 


Betydningen av utdanning for folkehelse 
 


Data fra Folkehelseinstituttets statikkdatabase ”Norgeshelsa” viser at 
utdannelse og helse har tett sammenheng. Blant innbyggere med høyere 
utdanning er profilen tydelig bedre enn blant de som har grunnskole som 
høyeste utdanningsnivå: 


̵ 31 % flere angir at de opplever å ha en god helse  
̵ 42,5 % flere opplever å ha et sosialt støttende miljø  
̵ 20 % høyere inntak av frukt og grønnsaker 
̵ 14 % flere driver med moderat til høy grad av fysisk aktivitet 


daglig (Folkehelseinstituttet, Norgeshelsa) 
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Sykdomsforekomst og risikoatferd følger et tilsvarende mønster målt i 
forhold til utdanningsnivå. 


Blant befolkningen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå er det i 
forhold til gruppen med høyere utdanning funnet: 


̵ 30 % økt forekomst av kroniske sykdommer 
̵ 114 % økt forekomst av psykiske plager og symptomer  
̵ 62 % økt hyppighet av daglige smerter i kroppen  
̵ 240 % flere daglig røykere 
̵ 88 % økt forekomst av fedme (ibid) 


 
 


 


 


 Sammenhengen mellom utdanningsnivå og sykelighet støttes av en 
nyere, norsk undersøkelse der man fant at grunnskoleutdannede i snitt 
henter ut reseptbelagte legemidler tre ganger oftere enn 
forskerutdannede (Hjellvik, Mahic & Tverdal, 2012). 


 


 


Videre finner man sammenheng mellom utdanningsnivå og levealder.  
I befolkningsgruppen med høyere utdanning lever kvinner i gjennomsnitt 
5,2 år lengre og menn 7,3 år lengre enn i befolkningsgruppen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (ibid). 


 


 


 


Foreldres levekår og livsstil har også påvirkning på barna. I en rapport 
publisert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU rapport 2012: 6) ser vi at elever som har foreldrene med 
grunnskole som høyeste utdanning, har en høyere risiko for å avbryte 
egen videre utdanning enn elever der foreldrene har høyere utdanning 
(39 % mot 5 %). Man ser også at barn av foreldre med høyere 
utdanning/inntekt trener mer enn barn i husstander med lav inntekt. 


Fokus på gode levekår er derfor essensielt i folkehelsearbeidet. Utjevning 
av sosiale helseforskjeller, få flere i arbeid og øke andelen med utdanning 
utover grunnskolen blir viktige målsettinger. Dette vil igjen gi flere 
mulighet til en trygg og stabil bosituasjon, noe som er med på å gi gode 
rammevilkår i livet.  
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Engasjement i foreninger og folkehelse 
Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelsen av 
verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet til en gruppe har 
betydning for helsen (Fugelli og Ingstad, 2009). Foreningsdeltakelse kan 
bidra til dette. Charles Landry, en anerkjent britisk arkitekt og forfatter 
som ser på hvordan kultur og kreativitet kan brukes i byplanleggingen, 
hevder at samfunn med høy foreningsdeltakelse er preget av nyskaping 
og har en større grad av aktivitet mellom mennesker. Effekten øker 
proporsjonalt med antall medlemskap, og ses tydelig ved to medlemskap 
per innbygger. Grunnlag for det er mangesidig: Det er i sosial omgang vi 
blir justert i meninger, blir inspirert, møter andre mennesker og får 
utvidet horisonter. Foreningsdeltakelse gir opplevelse av å bidra i 
samfunnet, og som sådan et meningsfylt livsinnhold. Det å ha et sted å 
høre til blant andre med samme engasjement representerer et viktig 
holdepunkt i samfunnet, kan beskytte mot at man faller utenfor. Gjennom 
foreningsdeltakelse kan man øke sitt sosiale nettverk, noe som beskytter 
mot psykisk uhelse og sykdom (Landry, 2010).  
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Folkehelse i Ringerike kommune i dag 


Folkehelseinstituttet har i oppdrag å utvikle informasjon om 
folkehelsestatusen i kommunene. I 2012 ble de første 
Folkehelseprofiler for alle kommuner i Norge utarbeidet. Arbeidet er 
et kontinuerlig utviklingsarbeid, og tilsvarende profiler vil bli 
presentert årlig. Full profil for Ringerike kommune: se vedlegg.  


På oversikten til høyre presenteres et sammendrag av resultatene fra 
Ringerike sammenliknet med nasjonale tall i et diagram der grønt 
markerer at kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet, og 
rødt at kommunen ligger dårligere an. Gult innebærer at kommunens 
tall ikke avviker nevneverdig fra landsgjennomsnittet eller at 
forskjellen ikke er statistisk signifikant og dermed er usikker. 


Profilen viser at Ringerike kommune har omfattende 
folkehelseutfordringer. Kommunen ligger under landsgjennomsnittet 
på 9 (eller 34,5 %) av de kartlagte indikatorene.  Særlig uttalt er 
vanskene knyttet til levekår, uttrykt som sosial ulikhet.  


For tre indikatorer ligger Ringerike kommune over 
landsgjennomsnittet. En av dem er vannkvalitet. Dette skyldes at vi 
har en god grunnvannskilde, noe som bl.a. er resultatet av et 
systematisk, mangeårig kvalitetsforbedringsarbeid.  


På parametrene der kommunen skårer innen de grønne og gule 
feltene, som indikerer nivåer på eller over landsgjennomsnittet, kan 
man få inntrykk av at vi ligger godt an. Dette er likevel ikke 
nødvendigvis godt nok. Kommunen skårer for eksempel omtrent som 
landsgjennomsnittet for mobbing på skolene – men for mobbing 
anses landsgjennomsnittet å være alt for høyt. Faktorer innen de gule 
og grønne feltene kan dermed være viktige å forbedre, selv om de 
ikke ser illevarslende ut på oversikten. 


Parameter 
Presentert 


Under landsgjennomsnitt Ikke forskjellig fra 
landsgjennomsnitt 


Over landsgjennomsnitt 


Befolknings- 
data 
 


•  • Forventet levealder 
menn og kvinner 


•  


Levekår • Grunnskole som 
høyeste utdanning 


• Lav inntekt 
• Uføretrygdet 
• Barn av enslige 


forsørgere 


• Arbeidsledige •  


Miljø •  • Personskader med 
sykehusbehandling 


• Drikkevann 


Skole •  • Trives på skolen 
• Mobbes på skolen 
• Frafall 


• Laveste 
mestringsnivå i 
lesing på skolen 


Levevaner •  • Røyking kvinner •  
Helse og 
sykdom 


• Somatiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Psykiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Hjerte/karsykdom 
behandlet på sykehus 


• Type 2 diabetes 
legemiddelbruk 


• Hjerte/kar dødelighet 
• KOLS beh.på sykehus 
• Kreft, dødelighet 
• Hoftebrudd beh.på 


sykehus 
• Lav og høy fødselsvekt 


• Kols og astma 
legemiddelbrukere 


 
I alt 26 
parametre 
 


 
 
9 (34,5 %) 


 
 
14 (54 %) 


 
 
3 (11,5 %) 
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Indikatorer for levekår i Ringerike kommune 
 


Vi har sett at befolkningens levekår og folkehelse henger tett sammen. 
Folkehelsebarometeret som inngår i «Folkehelseprofil 2012, Ringerike 
kommune» viser at Ringerike kommer betydelig dårligere ut enn 
landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. 


Jevnført med landsgjennomsnittet er det i Ringerike kommune 26 % flere 
unge uføre, 20 % flere enslige forsørgere under 45 år og tilsvarende 22 % 
flere av barna som har enslig forsørger. Det er også en relativ høyere 
andel med lavinntekt (7.9 %). Kommunen har, som Buskerud fylke, en 
høyere andel av befolkningen som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (15 %). 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Eneforsørger < 45 år 19,0 19,4 22,9 
Lav inntekt 9,5 9,5 10,2 
Grunnskole høyeste utdanningsnivå 14,7 16,9 16,9 
Barn av eneforsørgere 15,9 16,5 19,4 
Unge uføre (< 44 år) 2,3 2,4 2,9 
 


Indikatorer for skoler i kommunen 
Utdannelse har vist seg å være en nøkkelfaktor for bedret folkehelse. Vi 
ser derfor nærmere på folkehelseindikatorer for skoler i Ringerike 
kommune: 


Mobbing er en alvorlig risikofaktor for psykisk uhelse, både mens det 
pågår og senere i livet. For indikatoren ”mobbing” er tallene for Ringerike 
stabile med små variasjoner fra år til år. Forekomsten ligger vanligvis 
rundt landsgjennomsnittet.  


Lokalt har vi i dag god kjennskap til underliggende forhold bak 
mobbingen; I 2010-2012 gjennomførte Ringerike kommune ved 
kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og 
kommunepsykolog et systematisk systemtilsyn på «Barnas psykososiale 
miljø på skolen» (Ringerike kommune, 2012). Data fra dette arbeidet viser 
at kun 8.9 % av barn utsatt for mobbing får hjelp på skolen i dag. Blant 
disse er mobbingen i 2/3 av tilfellene oppdaget av foreldre. Skolene 
oppdager dermed svært sjelden at barn mobbes. Det fattes enkeltvedtak i 
knapt 1/3 av sakene det jobbes med. Tilsynet konkluderte med at skolene 
i dag ikke har godt nok system verken for å oppdage mobbing, 
registrere/dokumentere eller håndtere mobbetilfeller.  
Skolene mangler også systematisk involvering av brukerne (representert 
ved elever/elevråd og foreldre/foreldreråd/FAU/SU), og implementering 
av brukerundersøkelser (elevundersøkelser, måling av 
foreldretilfredshet).  Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i 2012 tilsyn i 
Ringerike kommune på samme tema etter Opplæringslovens § 9a, og fant 
tilsvarende funn. 
 
Gode leseferdigheter er et suksesskriterium for utdanning. 
Folkehelsebarometeret viser at Ringerike kommune ligger 26% bedre an 
enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn med leseferdigheter 
på laveste nivå ved testing i 5.klasse. Skolene i kommunen har i de senere 
år hatt aktivt fokus på leseferdigheter. I 2008 var andelen med laveste 
leseferdigheter i 5.klasse i kommunen 28 %, i 2009: 24 % og i 2010: 
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20,3 %.  Tallene indikerer at det er mulig å oppnå gode resultater med 
målrettet innsats.   


I tillegg til antall elever på laveste nivå innen leseferdigheter, måles også 
det gjennomsnittlige lesenivået på de ulike trinnene. Ringerike kommune 
ligger på landsgjennomsnittet for nivåene i 8.og 9.klasse, men under 
landsgjennomsnittet for 5.klasse.  


Behovet for spesialundervisning Ringeriksskolene er for tiden høyt. I 2011-
12 fikk 11,03 % av elevene i kommunens barne- og ungdomsskoler 
spesialundervisning. Landsgjennomsnittet for denne perioden var på 
8,62%. I Ringerike har andelen barn som får spesialundervisning steget fra 
7,6% i 2007-10. Tall for landet samlet viser også stigning, men i mindre 
grad enn det vi har sett i Ringerike.  


Frafall fra videregående skole er en av våre store folkehelseutfordringer. 
Det å ikke gjennomføre videregående skole utgjør en betydelig 
risikofaktor for sosial ulikhet, tap av helse og kortere livslengde.  Ringerike 
har frafall fra videregående omtrent som landsgjennomsnittet. Dette 
anses likevel å være et viktig område for forbedring. 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Trivsel 83 84,6 82,4 
Mobbing 8,9 9,3 9,6 
Leseferdigheter laveste nivå 26,6 25,4 20,3 
Frafall 25,6 27,9 25,4 
 


Økonomi: 


Ringerike kommune brukte i 2011 kr 71.739,- pr innbygger i alderen 6-15 
år på skole (inkludert spesialundervisning, SFO, lokaler, justert for 
privatskoleelever). Tilsvarende tall for sammenlignbare kommuner 
(gruppe 13) er kr 70.544,-.  


Utgiftene til barnehage var i 2011 kr 6.140,- pr innbygger i alderen 1-5 år. 
Tilsvarende tall for kommunene i gruppe 13 er kr 6.705,-. 
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Prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i 
Ringerike kommune 


 


Folkehelseutfordringene i Ringerike er i dag omfattende.  Samtidig har 
kommunen begrensede ressurser. Dette krever prioriteringer.  


I meldingen har vi valgt å prioritere arbeid med utfordringer som gjelder 
mange, har stor betydning for folkehelsa og som vi har mulighet til å 
håndtere. Kostnadseffektive tiltak, helst med vinn-vinn-effekt, prioriteres. 
Vi vil velge områder der det er dokumentert effektfulle tiltak 
(evidensbasert) og der vi er i stand til å dokumentere resultatene av vårt 
arbeid.  


 


 


 


Folkehelseinstituttet har gjort en gjennomgang av etablerte forebyggende 
tiltak rettet mot bedring i psykisk folkehelse og pekt ut de 10 viktigste 
tiltak med sterkest evidens (Folkehelseinstituttet, rapport 2011:1):  


• Sterk evalueringsforskning 
• Hjemmebesøk til førskolebarn 
• Høykvalitetsbarnehager 
• Helsefremmende skoler   
• Høy sysselsetting 
• Forebyggende tiltak på eldresentre 
• Arbeid med bistand 
• Programmer for mestring av angst, depresjon og søvnvanske 


 


Da dette er evidensbaserte tiltak for vansker som gjelder mange og som 
anses å være av høy viktighetsgrad for folkehelsa, velger kommunen 
denne rapporten som retningsgivende for folkehelsearbeidet.  


Vi prioriterer å følge Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets 
anbefalinger om å satse på heving av levekår som et middel for å bedre 
folkehelsa. Dette er ekstra relevant i Ringerike, der utfordringene i forhold 
til levekår er tydelige.  Utdannelse er en nøkkelfaktor.  


 Folkehelsesatsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre 
rammer i en framtid. Å legge vekt på barn og unges oppvekstsvilkår, 
inkludert satsning på høykvalitetsbarnehager og skoler, er et naturlig valg. 


 


Folkehelsearbeidet skal rette seg mot erkjente utfordringer for 
store grupper i befolkningen; det som er vanlig, viktig og 
vanskelig, og der vi har mulighet for å håndtere utfordringen.  
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Mål og innsatsområder  


Hovedmål for folkehelsearbeidet i Ringerike kommune på sikt er bedret 
helse og trivsel i befolkningen. En positiv utvikling i kommunens 
folkehelseprofil vil vise om vi er på rett vei. Hovedmålet med 
Folkehelsemeldingen er at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste 
kommuner målt på folkehelse, og med minst 50 % av markørene over 
landsgjennomsnittet. Det vil vi oppnå ved: 


 


 


 


 


    


 


 


 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår: 


̵ Barn og unges oppvekst- og opplæringsmiljø  
̵ Andel i befolkningen som har grunnskole som høyeste 


utdanning 
̵ Andel i befolkningen som har lav inntekt, får langvarige 


sosialhjelpsstønader og som er uføretrygdet 
 


 


Satsningsområdene er ment å ha ringvirkninger som påvirker andre 
faktorer enn de som adresseres direkte. Vår forventning er at vi på sikt 
gjennom et systematisk arbeid vil kunne påvirke flere parametere, 
herunder forekomst av ulike sykdommer samt sykehus- og medisinbruk 
knyttet til disse.  


I det følgende gis en kort beskrivelse av innsatsområdene som er valgt. 
Visjonene skal danne de strategiske rammer for de enkelte virksomheters 
handlingsplaner.  Etterfølgende er målene konkretisert og utdypet i egne 
mål ark. 


 


Visjon 1: Ringerike - Best for barn. 
 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår. Hovedstrategien for dette, er å sikre barn og unge 
optimale oppvekstvilkår.  


Helsestasjon, barnehager og skoler er arenaer der vi når fram til alle barn i 
kommunen. 


Barnehager av høy kvalitet har helsefremmende effekter for barn, og er et 
sentralt virkemiddel for å forebygge sosial ulikhet i helse. Barn som går i 
gode barnehager får bedre sosiale evner og utvikler bedre adferd. 
Forskning fra Statiskrisk sentralbyrå i Norge viser at barn som ikke har gått 
i barnehage har større risiko for å falle ut av videregående skole.1God 
voksentetthet av utdannet, velegnet personell i barnehager er vist å 
påvirke barns karakternivå i 10 år etter (Statistisk Sentralbyrå, rapport 
2012:12).  


                                                      
1 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


Motto:  Helse i alt vi gjør 


Visjoner: 


  Ringerike - Best for barn 


  Ringerike - Aktivitet for alle 


Ringerike - Folkehelsekommunen 
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Ringerike kommune vil satse på høykvalitetsbarnehager preget av god 
tetthet av kompetente og velegnede voksne.   


Aktuelle virkemidler for å utvikle barnehager av høy kvalitet er 2: 


- Alle ledere i barnehagene har minst tre års relevant pedagogisk 
utdanning. 


- Alle andre ansatte i barnehagen har minst ett års barnefaglig 
utdanning (barnehagen bør ikke være en arbeidsplass for 
ufaglærte). 


- Barnegruppene bør være små og antall voksne per barn høyt. 


- Et utviklingspsykologis konsept for barnehagen, visjon og 
pedagogisk program. 


- Karrieremuligheter for de ansatte og bedre ledelse. 


- System for systematisk tilbakemelding til foreldre om barnets 
utvikling. 


- Systematisk tilbakemelding til de ansatte. 


- Full barnehagedekning. 


Utvikling av de gode barnehager, ”høykvalitetsbarnehager”, må skje lokalt 
i tverrfaglige og tverretatlige fora. Her blir brukermedvirkning og jevnlige 
evalueringer med søken etter forbedringer, sentralt. Eksempler på 
utviklingsområder: å videreutvikle den pedagogiske plattformen, å 
utnytte mulighetene i natur- og kulturtilbudene lokalt samt å etablere 


                                                      
2 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


gode metoder for utvikling av barnas sosiale kompetanse. Ansatte med 
kompetanse innen normalutvikling samt gode metoder for å oppdage 
barn i risiko for skjevutvikling er viktig komponenter i 
høykvalitetsbarnehager. Det for at barn med emosjonelle, motoriske eller 
læremessige vansker skal få tidlig og god hjelp.  


Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil 
satse på helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av 
et miljø der elevene trives og ikke blir mobbet, samt at elevene opplever 
mestring og optimal læring på sitt nivå.  


Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til 
fritidsaktiviteter inkludert kultur og idrett, for alle.  


Ringerike kommune vil sikre at det ytes helhetlige tjenester til barn og 
unge. Oppsøkende og synlige helsetjenester kan i samarbeid med 
foreldre, barnehager og skoler bidra til å identifisere utsatte barn og unge. 
Sammen med lavterskeltilbud, programmer for foreldreveiledning og 
bistand er de effektfulle virkemidler for å bedre oppvekstsvilkårene.  


 


Visjonen ”Ringerike – Best for barn!” er kommunens viktigste. Målene 
skissert under denne visjonen anbefales realisert i første 
handlingsplanperiode. Dette fordrer strategiske og politiske 
prioriteringer.  
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Visjon 2: Ringerike – aktivitet for alle 
 


Ringerike kommune vil legge til rette for engasjement og aktivitet. 


Idrettslag og foreninger er naturlige samlingspunkter. Deltakelse i frivillige 
organisasjoner og foreninger er helsefremmende, og vi ønsker å utvikle 
kommunens folkehelsearbeid i samspill med disse. Kommunen ønsker å 
bidra til vekst og utvikling i frivillige organisasjoner. Dette vil også kunne gi 
vinn-vinn-effekter, da både giver og mottaker av hjelpen utvikles positivt. 


Sysselsetting er viktig i et folkehelseperspektiv. I samarbeid med brukere, 
landbruk og produksjonsvirksomheter ønsker vi å styrke og videreutvikle 
gode modeller for sysselsetting, utdanning og meningsfylte hverdager for 
de grupper i befolkningen som trenger bistand for å kunne delta i 
arbeidsmarkedet. 


For å unngå utenfor-skap, vil Ringerike kommune i samarbeid med ulike 
aktører og brukergrupper, utvikle og styrke det individ- og grupperettede 
arbeidet rettet mot utsatte grupper i befolkningen. Etablering av 
selvhjelpsgrupper, ulike lavterskeltilbud, rådgiving, informasjon og 
undervisning er relevante tiltak.  


 


Visjon 3: Ringerike - Folkehelsekommunen 
Samfunnsutvikling for folkehelse 


Samfunnets innretning og tilrettelegging danner strukturelle 
rammebetingelser for folkehelsearbeidet.  Vi vil ta vare på og utvikle 
verdier i lokalsamfunnet som bynære friluftsområder, sosiale 
møteplasser, turveier, gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at 
det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen. Utvikling av Hønefoss som 
sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal prioriteres.   


Tilrettelegging av og prioriteringer i lokalsamfunnet skal utvikles i 
samhandling med brukere og frivillige organisasjoner 


Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære 
områder er viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk 
aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir derfor prioritert. 


Denne visjon er langsiktig. Tilretteleggelse av samfunnet gjøres for å 
bedre folkehelsa. Samtidig vil samfunnsutviklingen kunne bidra til at 
kommunen fremstår som en attraktiv tilflyttingskommune for unge med 
utdanning. 
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Implementering, evaluering og rullering 


 


Helse i alt vi gjør! 


Folkehelsemeldingen 2012 er ment å være et levende dokument som skal 
legge føringer frem til 2030. Skal vi nå målene vi har satt, må meldingen 
være i aktiv bruk i alle ledd innen offentlig forvaltning. Mål og 
konkretiserte tiltak i folkehelsearbeidet innarbeides i kommunens 
styringssystem, og sikres gjennomføring gjennom handlingsprogram, 
budsjetter, handlingsplaner og resultatavtaler. 


«Helse i alt vi gjør « gjøres førende for alle enheter i kommunen, og 
etableres som en del av kommunens visjon i kommuneplanen.   Arbeidet 
skal være preget av systematisk kvalitetsarbeid med tydelige målbare mål, 
konkrete planer som implementeres, følges og evalueres. Arbeidet skal 
bidra til at organisasjonen er under kontinuerlig utvikling, der det gjøres 
korreksjoner og utvikles ny praksis. 


Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) krever at kommunen 
utarbeider et samlet oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. 
Denne skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og danne 
grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2012).  


Kommunal planstrategi for Ringerike kommune i kommende periode ble 
vedtatt i kommunestyret 28.06.12 og formannskapet den 2.10.2012, og 
innebærer at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. 
Folkehelse skal tas inn som et eget tema, og skal bygge på innholdet i 
folkehelsemeldinga.  
 


Folkehelsemeldingens plass i Ringerikes plansystem er vist i illustrasjonen 
vedlegg 2. Til høyre er det årlige planhjulet med budsjett, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og handlingsdel. De to delene gir 
innspill til hverandre. Behovet for revidering av folkehelsemeldinga vil 
vurderes ved utarbeidelse av planstrategi hvert fjerde år. Konkrete tiltak 
for folkehelsa vil behandles ved den årlige rulleringa av handlingsdel med 
økonomiplan. I tillegg vil folkehelse være tema i kommunens øvrige 
planer og utredninger.  
 


Kommunen ønsker å knytte seg til forsknings- og utviklingsmiljøer på 
høyskoler/universiteter som et ledd i kvalitetsarbeidet.  


 


Folkehelsearbeidet i Ringerike skal preges av kvalitetsarbeid med fokus på 
stadige evalueringer og forbedringer. 
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Mål ark 1.    RINGERIKE – BEST FOR BARN 


Hovedmål: Ringerike kommune er i 2020 blant landets 10 beste i målinger på kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett 
vei? Måleparametre  


Barnehage til alle når de trenger det. Løpende opptak av barn i barnehage Barn på venteliste i barnehage 


Høy kvalitet i kommunens barnehager der barn 
trives og utvikler seg optimalt.  


Barn i risiko for skjevutvikling samt barn med 
spesielle behov oppdages og får tidlig hjelp.  


Barna blir godt rustet til skolestart.  


 


 


 


 


 


 


Begrepet ”høykvalitetsbarnehager” defineres av en 
tverrfaglig gruppe. Brukermedvirkning ivaretas i 
prosessen. Det avklares: 


- Bemanning (antall per barn, utdanning, 
personlig egnethet etc) 


- Pedagogisk plattform 


- Metode for utvikling av sosial kompetanse 


- Bruk av kultur i barnehagene 


- Metode for å fange opp barn i risiko for 
skjevutvikling 


- Samhandlingsrutiner mellom barnehage og 
hjem samt med andre aktuelle instanser 
utvikles 


Sak legges frem for kommunestyret i løpet av 
2013 


 


Antall barn som er kjent ved skolestart - antall 
barn som detekteres i løpet av skoletiden - med 
spesielle behov 


Tildelte ressurser til spesialundervisning 
reduseres. 


Flere barn med ekstra behov oppdages tidlig. 
Flere forespørsler til helsesøstertjenesten om 
barnas utvikling. Alder for henvendelse til PPT, 
barnevern, kommunepsykolog og BUP synker.  
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______________________ 


Barna skal trives og oppleve seg trygge i 
barnehager og på skoler. Nulltoleranse for 
personlige krenkelser av barn. 


I alle kommunens barnehager og barne- og 
ungdomsskoler jobbes det systematisk for 
trivsel og mot mobbing. Arbeidet preges av høy 
kompetanse 


Alle barn som blir mobbet på skolen, skal få 
hjelp. Antall mobbesaker som skolene jobber 
med og elevrapport forekomst av mobbing skal 
samsvare i 2013 


Mobbing skal bekjempes. Elevrapportert 
mobbing i skolene ikke over 6 % i 2014, 4 % i 
2015 og 2 % i 2016 


- Brukerundersøkelser utvikles 


Kontinuerlig og systematisk arbeid med utvikling av 
barnas sosiale ferdigheter 


Innføre metoder i barnehagene for å oppdage barn i 
risiko for skjevutvikling, f eks ASQ-SE eller Kvello-
metoden 


Oppsøkende hjemmebesøk til alle nyfødte og minst 
ett hjemmebesøk til alle før 1 års 
alder.________________________________________ 


Utvikle høy grad av systematikk i antimobbearbeidet:  


• Sikre at alle voksne i skoler og barnehager innehar 
god kompetanse om oppdagelse og bekjempelse 
av mobbing.   


• Oversikt over alle barnehage- og skolebarns trivsel 
og ev mistrivsel til enhver tid.  


• Innføre avviksregistrering for barn som opplever 
krenkelser fra elever, lærere eller voksne i 
barnehagen, på skolen og på skolevei  


• Rask involvering av foreldre  
• Tiltak dersom barn ikke trives eller opplever seg 


plaget av andre elever – uansett om problemet 
defineres som mobbing eller ikke 


• Elevundersøkelser og trivselsundersøkelser brukes 
aktivt i utvikling av barn og unges miljø  


• Jevnlige evalueringer og forbedringer.   
 
Aktivt arbeid for trivsel  


Arbeid mot mobbing også i idrettslag og andre 
tilbydere av fritidsaktiviteter 


 


 


 


 


 


 


 


Nasjonal elevundersøkelse for 7. og 10. trinn og 
trivselsundersøkelser på skolene for alle trinn gir 
oversikt over trivsel og mobbeforekomst 


Sammenligning mellom antall registrerte 
mobbesaker i skolene og elevrapportert 
mobbing på ovennevnte undersøkelser, viser om 
alle barn som mobbes får hjelp 


 


Innføre statistikk over årsaker til skolebytte, der 
mobbing som årsak til skolebyttet, fremkommer.  
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Kompetente og trygge voksne der barn ferdes, så vel i 
skoler og barnehager, som i fritidslivet (organisert og 
uorganisert aktivitet) 


God brukermedvirkning i skoler og barnehager 


Over 70 % av foreldrene deltar aktivt i utvikling 
av barnehager og skoler i 2013.  


Barna opplever å bli spurt og hørt 


Styrke foreldrenes og barnas innflytelse og 
medvirkning i tilretteleggelsen av institusjonens 
innhold, inne - og utemiljø, aktivitetstilbud 


 


Brukerundersøkelser 


Deltakelse på foreldremøter på skoler og i 
barnehager. 


Høyt faglig nivå på barne- og ungdomsskolene i 
kommunen. Elever i Ringerike kommune har 
ferdigheter over landsgjennomsnittet for lesing 
og matematikk på alle klassetrinn i 2015 


Systematisk arbeid på skoler  


God lærertetthet. Velutdannet og egnet personell. 


Etablere barnehagebibliotek. 


 


Nasjonale prøver  


Systematisering av skolenes egen viden om 
elevenes faglig nivå. 


Høy gjennomføringsrate i videregående skole. 
Minst 80 % av elevene i videregående skole 
gjennomfører studiet i løpet av 5 år i 2016 


Systematisk arbeid sammen med elever på skolene, så 
vel kommunale som fylkeskommunale.  


Årlig kartlegging av frafall og gjennomføring (alle 
frafall, og f eks hver 10.elev som gjennomfører), som 
ledd i systematisk forbedringsarbeidet (finne fram til 
detaljer om omfang, årsakssammenhenger og 
forbedringsmuligheter).  


Tall for gjennomføring fra videregående skole 
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Barnehager og skoler i Ringerike kommune 
bidrar til å utvikle gode levevaner 


Barn i alle barne- og ungdomsskoler har fysisk 
aktivitet en time daglig. 


Kultur inn i skolene og barnehagene 


Barn i alle barnehager og skoler får gratis frukt 
hver dag. 


Prioritering i lærerplan og tilretteleggelse for alle 


 


Dokumentasjon fra skoler og barnehager 


 


Tilgang til fritidsaktiviteter (inkl idrett og kultur) 
for alle barn i Ringerike kommune, uavhengig 
av foreldres økonomi. 


Tilgjengelig frilufts, musikk og sportsutstyr til alle 
(utstyrssentralen) 


Likemannskortet 


Subsidiert pris på Kulturskolen. Kulturskole for alle. 


Kulturskolen er kommunens lovpålagte tilbud til barn 
og unge. Medlemskontingenten og instrumentbehov 
kan ekskludere deler av innbyggerne. Kulturskolen 
trenger bredde og mangfold for å tilby attraktiv 
opplæring for alle barn og unge uavhengig av kulturell, 
etnisk eller sosial bakgrunn. 
Kulturskolen er en mestringsarena, og har mulighet til 
å arbeide aktivt med toleranse og flerkulturell 
forståelse.  


Antall likemannskort 


Medlemskap i foreninger. 


Antall elever ved kulturskolen. 
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MÅL ARK 2    RINGERIKE - AKTIVITET FOR ALLE 


Hovedmål: Folkehelsearbeidet bidrar til at innbyggerne i Ringerike er aktive samfunnsdeltakere 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


I Ringerike kommune ønsker vi at innbyggerne er 
aktive deltakere i samfunnslivet. 


Antall medlemskap i foreninger, lag og 
organisasjoner er økt med 20 % i 2016 


Systematisk arbeid sammen med brukere og 
frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Dette 
favner bredt. Bibliotek, kulturliv, frivilligsentral, 
idrettslag og andre inkluderes 


Utvikling av eksisterende og nye konsept for 
stimulering av økt foreningsdeltakelse for alle 
innbyggere (likemannskort, utstyrssentral, 
frivillighetssentral, Aktiv Ringerike, strøsand til 
alle over 70 år, seniordans mv.) 


Etablere gå- og sykkelturer i lokalområdet i 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Utvikle 
tur-klippekort.  


Utvikle arenaer for tilgjengelige kulturopplevelser 
for folk flest. 


Legge til rette for frivillige organisasjoner. F eks 
egnede lokaler. 


Utvikle biblioteket som arena og møteplass for 
kobling mellom frivillige lag og foreninger og nye 
medlemmer. 


Medlemstall fra foreninger 


Antall brukere av turstier (postregistreringer) 
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I Ringerike kommune ønsker vi at befolkningen er 
fysisk aktive som del av hverdagen. 


Antall som sykler eller går til bussen, jobb, skole 
og barnehage i sommerhalvåret er økt med 25 % i 
2016 


Alle barn fysisk aktive i minimum 1 time daglig 


 75 % av alle voksne i minimum ½ time daglig i 
2020 


Systematisk arbeid sammen med bruker- og 
frivillige organisasjoner 


Kampanjer: f.eks. ukens sykkelbedrift 


Konkurranser mellom bedrifter 


Aktivitet i skoler, barnehager og som del av 
arbeidsgiver politikk i kommunen. 


Etablerer 10 klippekort- turstier med 
utgangspunkt i Hønefoss sentrum. 


Spørreundersøkelser 


Data fra skoler og barnehager. 
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Antall unge uføre i Ringerike og antall unge uten 
sysselsetting er under landsgjennomsnittet i 2020 


Herunder: 


- Unge på langvarig sosialhjelpsstønad 


- Unge uføre 


- Unge arbeidsløse 


Individrettet, korrektive tiltak for de som er falt 
utenfor: 


Systematisk arbeid med vekt på samhandling 
mellom offentlige (kommunale, 
fylkeskommunen), privat og offentlig næringsliv 
og brukerrepresentanter. 


Tilbud til risikogrupper, f eks selvhjelpsgrupper, 
rådgiving og lavterskeltilbud 


 «Årets bedrift» til bedrifter som tilrettelegger 


 


Statistikk fra NAV 


Antall etablerte arbeidsplasser for unge 
uføre/unge med behov for tiltak i private og 
offentlig sektor  


Antall unge uføre og andel unge i tiltak 


I Ringerike kommune ønsker vi å forebygge tap av 
god helse.   


Antall hoftebrudd reduseres med 30 % innen 
2016. 


 


 


Oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 80 år, 
innbyggere med nyoppståtte funksjonshemninger 
og etter fallskader (rådgiving, med fokus på f eks 
tepper, belysning, dørstokker og annet som 
danner risiko for fallskader belyses). 


Strøsand til alle over 70 år + , fra 1.okt.2012. 
Deles f eks ut av Frivilligsentralen og 
hjemmetjenester 


Gratis brodder til alle over 70 år. Deles ut på 
servicetorget eller av hjemmetjenesten 


 


Data fra sykehusinnleggelser 


Antall fallskader 


Antall hjemmebesøk 
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MÅL ARK  3      RINGERIKE – FOLKEHELSEKOMMUNEN 


Hovedmål: Ringerike kommune utvikler et samfunn tilrettelagt for folkehelse. Kommunen jobber systematisk med folkehelse på alle nivåer. Dette fører 
til at kommunen i 2030 er en av landets 10 beste folkehelsekommuner.  


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


Ringerike kommune utvikler et samfunn 
tilrettelagt for folkehelse 


Hønefoss sykkelby i 2016  


Elven er livsnerven 


De grønne lungers by 


 


 


Se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser 
for verdien som friluftsområde (Hovsmarka, 
Eggemoen, Hverven moen og Kilemoen). Velge 
prioriterte områder  


Eks.: 
Prioritere gode nære uteområder med trygge 
omgivelser og nærhet til aktiviteter, der 
befolkningen bor. Trygge og gode møteplasser 
der folk ferdes. Gode sykkel- og gangstier der folk 
ferdes  


Etablere minst en utendørs treningsparker for 
egentrening og fribenyttelse 


Elvebredden er tatt i bruk som rekreasjonsarena 


Antall km sykkelsti og gangvei pr 10.000 
innbyggere  


Antall lekeplasser 


Antall turstier 


Rangering som sykkelby (Syklistenes 
landsforbund) 


 


Alle nye og ombygging av offentlige rom i 
Hønefoss og tettstedene er universelt utformet i 
2030, med vekt på å ha plass til å gå, mulighet for 
aktivitet, kreativitet og lek 


 


Systematisk kartlegging og tiltak i samhandling 
med brukerorganisasjoner og privat næringsliv  


Konkurranse blant næringslivet og kommunen -
«beste butikk», beste arbeidsplass eller lign. 


Etablere minst en universell utformet tursti, 
fiskeplass, badeplass eller annen rekreasjonsplass 
i Hønefoss by og i tettstedene i samarbeid med 
privat næringsliv. 


Kartlegging blant brukere 


Kartlegging av offentlige rom 


Oversiktskart over hvor det er UU i Ringerike 
kommune 
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Engasjement for folkehelse 


Kommunisere folkehelsesatsningen til 
befolkningen. Kommunisere målene samt 
måloppnåelse jevnlig 


Utvikle en kommunikasjonsplan 


Tydeliggjøre satsningen på kommunens 
hjemmeside, inkl informasjon om 
folkehelsekoordinator 


Brukere av nettsted 


Brukermedvirkning er normen i utviklingsarbeid i 
Ringerike Kommune 


Utvikle modell for bruker å medvirke i dialog med 
ulike brukerorganisasjoner 


Brukermedvirkning – data for deltakelse og 
vurdering av effekt 
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Fra 1. januar 2012 trer lov om 
folkehelsearbeid i kraft. 
Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg 
oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og hvilke faktorer som kan 
påvirkes.


      Om befolkningen
        Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2010.
        Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn 


landsgjennomsnittet. 
        Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet. 


      Levekår
        Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning 


sammenlignet med landet forøvrig.
        Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 


landet forøvrig.
        Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. 


       Miljø
        Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig 


tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av 
befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være 
høyere enn ellers i landet.


        Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.


      Skole
        Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er lavere 


enn i landet for øvrig.
        Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.


      Levevaner
        Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet, vurdert etter andelen gravide som røyker 
ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av 
befolkningen.


        Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.


      Helse og sykdom
        Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant 


annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.
        Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i 


landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus.
        KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn 


ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år).
        Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser 


ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).


Hovedtrekk i kommunens folkehelse


All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene 
er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området 
helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- 
og kjønnssammensetning.


Ringerike
     FOLKEHELSEPROFIL 2012


1   Folkehelseprofil for 0605 Ringerike, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011:   28946
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Sosial ulikhet i helse


De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, 
men helsegevinsten har vært størst for personer med lang 
utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen 
lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og 
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det 
gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig 
målsetting i folkehelsearbeidet.


Store forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn 
på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. 


Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 
sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet (Gini-
koeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det 
ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én person eier all 
inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt 
påvirket av ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har 
svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet.


Figur 1. Inntektsulikhet, 2009


Arbeidsdeltakelse og sykefravær


Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. 
Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme 
tilbake til arbeidslivet igjen. 


Årsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte. 
Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og 
uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold.
 
Figur 2 viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen 
sammenlignet med landet (treårig glidende gjennomsnitt, 
standardisert for alder og kjønn). Året 2010 betyr her et 
gjennomsnitt for perioden 2008-2010.


Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig 
sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa 
dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant 
annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper 
som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk 
helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid. 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og 
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land.


Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010


Skolemiljø og utdanning


Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elevenes 
motivasjon for læring og deres evne til å mestre faglige 
utfordringer. Trivsel og skoleprestasjoner i grunnskolen 
påvirker dermed mulighetene til å fullføre videregående 
utdanning. Gruppen som faller ut av videregående skole, har 
oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere 
økonomi.
 
Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom 
arbeid og deltakelse i samfunnet. Skolen er dessuten en viktig 
sosial arena som gir venner, fellesskap og følelse av 
tilhørighet. 
 
Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær av mobbing i 
barne- og ungdomsskolen kan sammen gi en bredere 
forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for 
å forebygge frafall i videregående skole.
 
Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 
2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og tallene er 
standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig 
gjennomsnitt for perioden 2007-2011. Begrenset tallgrunnlag 
kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Figur 3. Trivsel på skolen, 10. trinn, 2011


2   Folkehelseprofil for 0605 Ringerike, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011:   28946







Skader og ulykker


Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 
1950-tallet. Likevel er skader og ulykker fortsatt et betydelig 
helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.


Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 
medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og 
dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til 
brudd blant eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse 
(osteoporose). Blant ungdom og unge menn forårsaker 
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 


Figur 4 viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus 
(alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet med landet, 
og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 2010 betyr 
her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset 
tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede 
personskader viser kun omfanget av de alvorligste 
ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige 
ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre oversikt over 
ulykker og skader i Norge.


Figur 4. Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010


Levevaner


Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for 
folkehelsa. Selv om andelen røykere har gått ned, røyker 
fortsatt en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi at mange 
rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og 
hjerte- og karsykdommer. Forekomsten av slike sykdommer i 
kommunen sier noe om tidligere års levevaner, se også 
punktet ”helse og sykdom” nedenfor.


Figur 5 viser røyking blant gravide ved første 
svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 
2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 
Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke 
vises.


Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av 
rusmidler er eksempler på andre levevaner som har stor 
betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode nærmiljøer og 
stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder 
hvor kommunen har muligheter til å påvirke folkehelsa på en 
positiv måte.


Figur 5. Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010


Helse og sykdom


Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og 
røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens 
tidligere levevaner. Vi har imidlertid lite statistikk om forekomst 
av livsstilssykdommer i kommunene.


Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i 
dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i aldersgruppen 0-
74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende 
gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn). Året 2009 betyr 
her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten 
er høy, er det ofte et signal om høy sykelighet av blant annet 
infarkt og hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 
kommunens verdier ikke vises.


Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om 
forekomsten av livsstilssykdommer, men data fra 
Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan 
variere mellom kommuner, og et legemiddel brukes ofte mot 
flere ulike sykdommer.


Figur 6. Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009
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Folkehelsebarometer for din kommune
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetting som avviker fra 
landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering. 


Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er lavere enn 50 eller høyere enn 
200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa


Observerte verdier 
(ikke standardisert)


Kommune Fylke Norge


11 11 13


0,49 1,3 1,3


67 67 67


5,5 4,6 4,5


4,9 4,2 4,1


77 77 77


81 82 82


17 17 15


10 9,5 9,5


0,21 0,22 0,23


3,1 2,7 2,9


3 2,4 2,3


19 17 16


100 88 86


14 12 13


82 85 83


9,5 9,2 8,9


20 25 27


25 28 26


18 19 20


- - -


- - -


182 168 163


32 24 28


157 142 131


23 20 18


80 76 69


3,3 3,6 3,2


91 101 95


129 114 113


38 34 31


2,7 2,3 2,2


5,6 5,4 5,1


3,7 3,3 3,8


Forholdstall 
(Norge = 100)


Tema Indikator Kommune Fylke


O
m


 b
ef


o
lk


n
in


g
en


1 Fødte 87 88


2 Befolkningsvekst - -


3 Befolkning i yrkesaktiv alder 100 100


4 Befolkning over 80 år 123 103


5 Befolkning over 80 år, framskrevet 120 102


6 Forventet levealder, menn 100 100


7 Forventet levealder, kvinner 99 100


L
ev


ek
år


8 Grunnskole som høyeste utdanning 115 114


9 Lavinntekt 108 100


10 Inntektsulikhet, Gini 91 97


11 Arbeidsledige 107 93


12 Uføretrygdede 126 102


13 Barn av enslige forsørgere 122 104


M
ilj


ø 14 Forskriftsmessig drikkevann mhp E.coli 116 102


15 Personskader, behandlet i sykehus 102 92


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. kl. 99 102


17 Mobbes på skolen, 10. kl. 106 104


18 Laveste mestringsnivå i lesing 76 96


19 Frafall i videregående skole 99 109


L
ev


e-
va


n
er 20 Røyking, kvinner 91 96


21 Overvekt - -


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


22 Sosial ulikhet i dødelighet - -


23 Behandlet i sykehus 108 102


24 Psykisk lidelse, behandlet i sykehus 115 85


25 Psykisk lidelse, legemiddelbrukere 112 105


26 Hjerte-karsykdom, behandlet i sykehus 111 105


27 Hjerte-karsykdom, dødelighet 102 105


28 KOLS, behandlet i sykehus 97 110


29 KOLS og astma, legemiddelbrukere 95 106


30 Kreft, dødelighet 102 96


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 117 110


32 Hoftebrudd, behandlet i sykehus 108 101


33 Lav fødselsvekt 110 104


34 Høy fødselsvekt 95 86


Folkehelsebarometer for kommunen


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering


1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. %, 30-39 år, 
IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. Skala 0-1 der høyere verdi 
indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel 
personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. 
%, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl. 
psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-
årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per 
1000, 30-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt, 
2010.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og 
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no


”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. For å få en 
mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa 
statistikkbank   http://khs.fhi.no. 


4   Folkehelseprofil for 0605 Ringerike, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011:   28946



http://www.fhi.no/kommunehelsa

http://khs.fhi.no/
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Leseveiledning til rådmannens grunnlagsdokument 
 


Rådmannens grunnlagsdokument for handlingsprogrammet 2013-2016 starter med en 
beskrivelse av profilen for budsjett 2013 med status for omstillingsarbeidet i kommunen. 
Deretter presenteres mål og delmål og de langsiktige strategiene for å nå målene. 


Statsbudsjett 2013 og befolkningsprognose for perioden omtales før rammeområdene 
presenteres. Under hvert rammeområde beskrives status, hovedutfordringer mål og tiltak. 


Etter rammeområdene presenteres tilleggsbevilgninger og avsetninger. Deretter omtales 
finansutgifter og inntekter. Avslutningsvis presenteres likviditetsbudsjett, investeringer og 
hovedoversikten for drift.   


Bakerst i dokumentet ligger mulighetsskissen for handlingsprogrammet. Nytt i år er at tiltakene 
presenteres innenfor strategiene og ikke under de enkelte sektorene. 


Innholdsfortegnelsen er på side 6.  


1. Profil på budsjett 2013 


2. Mål og delmål for handlingsprogramperioden 2013-2016  


3. Langsiktige strategier 


4. Statsbudsjettet for 2013 


5. Rammeområdene 


6. Finansutgifter og inntekter  


7. Investeringsplan 2013-2016 


8. Hovedoversikt drift 


9. Mulighetsskissen 
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Status i arbeidet med omstilling i Ringerike kommune 
Profil på Handlingsprogram 2013-16 
Budsjett 2013 
 
 
PROFIL I RÅDMANNENS BESLUTNINGSGRUNNLAG 2013-2016, BUDSJETT 
2013. 
Rådmannens beslutningsgrunnlag til budsjett 2013, Handlingsprogram 2013-2016, tar 
utgangspunkt i 6 langsiktige strategier:  


Merkevarebygging og identitetsbygging, økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle 
tjenestene, arealbruk og struktur, frivillighet og sikring av inntekter. 


Tiltakene er sortert innenfor de ulike strategiene, på tvers av sektorene. Alle strategiene har 
tiltak som hver på sin måte er viktige i forhold til å innfri de kravene som ligger i dette 
beslutningsgrunnlaget. Arbeidet med de ulike strategiene vil organiseres som prosjekter, og 
arbeidet ledes av en egen prosjektleder som rapporterer til rådmannens ledergruppe hver 14 
dag. 


Strategien «økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene», er den 
strategien der de fleste tiltakene beskrives. Det beskrives nedtrekk i stillinger i størrelsesorden 
+/- 40 årsverk. De største utgiftene er knyttet til lønnsutgifter.  


Reduksjoner i tjenesten vil derfor i all hovedsak måtte skje gjennom nedbemanning og endring 
av tildelingspraksis. Dette vil føre til endret volum, kvalitet og struktur på tjenestene. 
Nedbemanning knyttes først og fremst til de ikke-lovpålagte tjenestene, men er også med på å 
redusere omfang og kvalitet innenfor de lovpålagte tjenestene. 
 
Rådmannen oppretter et eget nedbemanningsprosjekt med en egen prosjektleder som 
rapporterer til prosjektleder for hele omstillingsarbeidet som igjen rapporterer til rådmannens 
ledergruppe. Innenfor strategien «arealbruk og struktur» skal det igangsettes et arbeid der 
kommunens bygningsmasse utredes og det foreslås en ny og kostnadsreduserende struktur. 
 


STATUS ØKONOMI 
Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye 
igjen før økonomien er robust og kommunens handlingsrom er godt. Driften har vært i balanse 
de to siste årene, men det gjenstår en god del i forhold til det akkumulerte driftsunderskuddet.  


Siden 2008 og frem til 2011 har regnskapsresultatene til Ringerike kommune hatt en god 
utvikling. Fra et regnskapsmessig merforbruk på 85 millioner kroner i 2008 har vi sett gradvis 
forbedring frem til regnskapet i 2011 som viser et mindreforbruk på 21 millioner kroner.  


 
 


 


2008 2009 2010 2011
Regnskapsresultat -85 546 002 -25 690 952 10 846 545 21 043 979
Budsjettert resultat -37 868 000 22 700 000 31 000 000 13 469 000
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UTFORDRINGER ØKONOMI 
Det akkumulerte driftsunderskuddet er på kroner 94 921 588,40 ved inngangen til 2012. 
Kommunestyret har vedtatt at nedbetaling av akkumulert underskudd skal være ferdig i løpet 
av 2015.  


Rådmannen vil innledningsvis orientere om forhold som ikke har ligget inne i grunnlaget for 
framskriving av budsjettet.  Dette er forhold som ikke tidligere har vært kjent, og heller ikke 
mulig å påvirke, og som har gjort budsjettarbeidet krevende.   


Rådmannen har lagt inn en reduksjon i utbytte fra Ringeriks-Kraft AS.  Dette er basert på 
tilbakemeldinger fra selskapet om at økte investeringsbehov gir økte kapitalkostnader som fører 
til redusert mulighet for å betale utbytte til eierne.  Det er lagt inn en reduksjon i inntektene 
med 6 millioner kroner. 


Økte kostnader til barnehager er lagt inn i budsjettet med i overkant av 15,6 millioner kroner.  
Dette knytter seg til økte behov i 2012 som gir helårsvirkning i budsjettet for 2013. I tillegg tas 
det høyde for å kunne tilby flere plasser ved Heggen neste år. Dette for å sikre at det er 
nødvendig plasser også neste år til at alle med rett til plass kan få det. Likebehandling av 
private barnehager utgjør 12,6 millioner kroner, dette knytter seg til at det ble avsatt for lite i 
budsjett 2012. Økte pensjonskostnader for kommunen øker også krav om overføring til private 
barnehager med 2 millioner kroner.  Det har videre vært behov for å øke antall 
barnehageplasser, som blant annet har medført opprettelse av barnehage på Heggen. I tillegg 
er det økte kostnader for tilrettelegging for barn med spesielle behov. 


Sentrale lønnsforhandlinger har gitt økte kostnader til søndag- og helgedagstillegg innenfor 
Helse- og omsorgssektoren med i overkant av 6 millioner kroner.  Dette er ikke kompensert i 
Statsbudsjettet for 2013. 


I tillegg ligger det inne økt krav om nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd med 7 
millioner kroner, fra 28 millioner i 2012 til 35 millioner kroner i 2013. 


Samlet dreier det seg om kostnadsvekst på nær 50 millioner kroner, hvorav en del har vært 
uforutsett og ikke innarbeidet i rammene for sektorene. 


Samlet akkumulert underskudd vil ved utgangen av 2012 utgjøre 66 millioner kroner, under 
forutsetning om at budsjettet for 2012 overholdes, hvilket ikke er sikkert i skrivende stund.  Det 
foreligger politisk vedtak som tilsier at kommunen skal være ute av ROBEK i løpet av 2015.  


I handlingsprogram 2012 – 2015 ligger det inne krav om nedbetaling med 35,084 millioner 
kroner i 2013.  


I budsjettet for 2013 ligger det stor grad av usikkerhet knyttet til at alle tiltak gir tilsiktet effekt. 
Ut fra det vil rådmannen gjøre politikerne oppmerksom på at det er mulig å endre på 
tilbakeføringen og allikevel komme ut av ROBEK i løpet av 2015.  


En modell kan være en jevn nedbetaling på 22 millioner kroner hvert av årene 2013 – 2015. 
Det finnes også andre modeller. 


Rådmannen vil også understreke at det må være en målsetting å skape et stabilt driftsnivå som 
unngår store svingninger i krav til nedbetaling.  Klarer man å etablere et driftsnivå som årlig gir 
et netto driftsresultat på 22 millioner kroner, er sannsynligheten stor for at man klarer å holde 
dette nivået også etter at man er ferdig med å betale ned akkumulert underskudd. 


Imidlertid vil rådmannen sterkt understreke at det er kravet fra budsjett 2012 som er lagt til 
grunn i rådmannens beslutningsgrunnlag.  Rådmannen gjør kun oppmerksom på at det finnes 
andre modeller, og så må det bli et politisk valg. 


Driftsnivået er redusert gjennom flere år, og innenfor de aller fleste sektorene er det foretatt 
nødvendige tilpasninger mellom inntekter og utgifter. Det er ikke mye å gå på i forhold til å 
kunne redusere ytterligere uten å redusere kvalitet og volum. 


Kostratall viser i midlertid at Ringerike kommune fremdeles ligger noe høyt til kostnader til 
administrasjon, boliger og pleie og omsorg. 
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UTFORDRINGER TJENESTER 
For å oppnå et økonomisk handlingsrom og å komme ut av ROBEK, er det nødvendig med 
ytterligere reduksjoner i driften. De største utgiftene er knyttet til lønnsutgifter. Reduksjoner i 
tjenesten vil derfor i all hovedsak måtte skje gjennom nedbemanning og /eller endring av 
tildelingspraksis. Dette vil føre til endret volum, kvalitet og struktur på tjenestene. 
Nedbemanning knyttes først og fremst til de ikke-lovpålagte tjenestene. Rådmannen oppretter 
et eget nedbemanningsprosjekt med en egen leder. Det igangsettes et utredningsoppdrag 
knyttet til struktur der oppdraget er å gi forslag til en endret struktur i kommunens tjenester og 
bygningsmasse som fører til reduserte kostnader på sikt. 
 


Status samfunn 
Miljø- og areal er styrket med flere stillinger de siste årene, og dette har ført til en større 
fremdrift i plansakene. Ringerike Utvikling er opprettet og i drift. Kommunene Hole, Jevnaker og 
Ringerike yter årlig 2 millioner kroner i driftstilskudd en fireårs-periode. Ringerike kommunes 
del er 1,33 millioner kroner pr år. Samhandlingen med næringslivet er styrket, og det er 
opprettet en stilling som samfunnsutvikler, som skal ha et spesielt fokus på forholdet til 
næringslivet. Vi har lagt høy befolkningsvekst til grunn for skatteinngangen, og vi har tro på at 
det vil skje. 


Forventningsavklaring i forhold til innbyggerne er viktig. Der blir viktig å være tydelig i 
kommunikasjonen om hva innbyggerne kan forvente av kommunen, og hvilket ansvar hver og 
en har for eget liv. Kommunen kan ikke løse alt, men det vi løser skal vi løse godt. 


Folkehelsemelding for Ringerike kommune er nå ute til høring, og vil bli politisk vedtatt i løpet 
av 2012. 


Folkehelseinstituttet har i oppdrag å utvikle informasjon om folkehelsestatusen i kommunene. I 
2012 ble de første Folkehelseprofiler for alle kommuner i Norge utarbeidet. Folkehelseprofilen 
som er gjennomført i 2012, viser at Ringerike kommune har omfattende folkehelseutfordringer. 
Kommunen ligger under landsgjennomsnittet på 9 (eller 34,5 %) av de kartlagte indikatorene. 
Særlig uttalt er vanskene knyttet til levekår, uttrykt som sosial ulikhet.  


Vi har sett at befolkningens levekår og folkehelse henger tett sammen. Folkehelsebarometeret 
som inngår i «Folkehelseprofil 2012, Ringerike kommune» viser at Ringerike kommer betydelig 
dårligere ut enn landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. 


Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det i Ringerike kommune 26 % flere unge uføre, 20 
% flere enslige forsørgere under 45 år og tilsvarende 22 % flere av barna som har enslig 
forsørger. Det er også en relativ høyere andel med lavinntekt (7.9 %). Kommunen har, som 


Hovedtabell: Ringerike Ringerike
Kostra- 


gruppe 13 Gjøvik
Landet   


uten Oslo
2010 2011 2011 2011 2011


Nøkkeltall totalregnskap:
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 55 459 56 975 58 214 59 774 62 525


Administrasjon:
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter 7,8 7,8 5,9 6,4 6,7
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 4 344 4 445 3 412 3 834 4 214
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 2 762 2 984 2 111 2 270 2 589


Pleie og omsorg:
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutg 42,7 36,7 30,4 32,2 31,1
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 15 967 15 703 13 100 13 716 14 223
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstj. 341 031 336 297 331 509 302 746 329 154
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 123 790 1 099 478 906 315 1 062 859 875 221


Bolig:
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner 95,4 382 2 63,4 -28,1
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 145 38 599 736 684
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig 46 133 65 242 34 038 2 928 37 127
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Buskerud fylke, en høyere andel av befolkningen som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (15 %). 


 
Denne profilen gir noen utfordringer som søkes løst gjennom Folkehelsemeldingen. 
 


STATUS PÅ FREMTIDIG USIKKERHET 
Kommunen har også et stort etterslep på vedlikehold. Det er identifisert vedlikeholdsbehov for 
mer enn 35 millioner kroner hvorav 20 millioner kroner er akutt vedlikeholdsbehov. Skal alle 
byggene settes tilbake til sin opprinnelige tilstand, vil dette utgjøre ca. 300 millioner kroner.  


Det kan skje akutte ting med bygninger / veier som må utbedres og som gjør at det vil kunne 
komme kostnader rådmannen ikke har oversikt over i dag. 


Av usikkerhet er det også naturlig å trekke frem fremtidige pensjonskostnader. Det vil kunne 
påvirke fremtidige budsjetter i negativ retning. 


Av andre usikkerhetsmomenter kan redusert utbytte fra Ringeriks-Kraft AStrekkes frem. Ut fra 
et prinsipp om sunn selskapsøkonomi, ser ikke Ringeriks-Kraft AS seg i stand til å levere et 
utbytte i den størrelsesorden de har gjort de siste årene. Utbyttet er derfor satt til 15 millioner 
kroner i hvert av årene i perioden. Det er en halvering av det nivået vi har hatt de siste årene. 


Det er en stor utfordring å tilpasse utgifter og inntekter. Når det gjelder inntektssiden, vil 
rådmannen sette fortgang i arbeidet med å utarbeide en eiermelding og en eierstrategi, slik at 
vi sikrer at vi har en riktig eierpolitikk.  Vi vil også ha stort fokus på å sikre at vi får inn optimalt 
av inntekter på sykelønnsrefusjon og andre statlige refusjonsordninger. 


Når det gjelder størrelsen på eiendomsskatt og utbytte fra Ringeriks-Kraft AS, er rådmannen av 
den oppfatning at dette utelukkende er et politisk spørsmål og ikke et administrativt 
anliggende.  


Imidlertid vil rådmannen selvsagt utrede alternative løsninger dersom det kommer en politisk 
bestilling om det. 
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Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og 
budsjettåret 2013. 
 


Rådmannen foreslår noen overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål 
skisseres for budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet og 
alle andre mål må ses i lys av dette. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det er viktig 
å ha noen kvalitative og kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal 
gjøres er et langsiktig arbeid, og full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden. 


 


Mål innen 2015 Delmål 2013 


1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut av 
ROBEK. 


Tilbakebetale 35 millioner av tidligere års 
akkumulerte merforbruk 


2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 


Ha nok barnehageplasser til å oppfylle 
barnehagelovens krav, og på sikt øke antallet ut 
over dette. 


Arbeide med kommuneplanen for å legge til 
rette for: 


- Effektiv arealplanlegging 


- Befolkningsvekst 


- Styrket næringsgrunnlag 


3. Bedret folkehelse - Samsvar mellom antall mobbesaker som 
skolene jobber med og forekomsten av 
mobbing i elevrapportene 


- System for tidlig å oppdage barn med 
spesielle behov og risiko for skjevutvikling 
er etablert 


- Antall hoftebrudd reduseres med 30 % 
innen 2016 


4. Ringerike kommune skal bli en 
av de 3 beste kommunene i 
Norge på omdømme, service og 
kommunikasjon 


Få status på befolkningens oppfatning av 
Ringerikes tjeneste- og samfunnstilbud, 
innbyggerundersøkelsen. 


Være blant de 10 beste kommunene på service 
og omdømme 


Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene 
Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på 
omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke 
fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere 
strategier. 


Merkevarebygging og identitetsbygging 
Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å 
markedsføre og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å 
nå mange av målene som er satt for perioden. Ringerike kommune har søkt om deltakelse i KS 
sitt prosjekt Saman om ein betre kommune, der service og omdømme vil stå sentralt.   


Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. 
Det er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til 
barnas beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige 
behov i egen kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning.   
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I tillegg til å være et godt barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser 
og godt omdømme.  


Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene 
Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de 
skal ligge på.  


Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes og handlingsprogrammet inneholder forslag til 
reduksjon av stillinger innenfor ikke lovpålagte områder. Høsten 2012 vil det blant annet være 
en full gjennomgang av hele tekniske områder med sikte på å spare minst 3 millioner kroner 
årlig.  


Arbeidsprosesser må gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt 
og gi best mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte 
tjeneste. Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike 
tjenester at rutiner kan svikte og effekten reduseres.  I 2013 vil vi starte med en systematisk 
gjennomgang av arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den 
hensikt å redusere lønnskostnadene knyttet til dette. 


Uønsket deltid er en annen problemstilling som vil bli trukket frem. Vi starter med Pleie- og 
omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i 
redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet. 


Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning vil være ett av de viktigste verktøyene 
innenfor denne strategien. 


Arealbruk og struktur 
Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette 
innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og 
bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men 
som samtidig ivaretar innbyggernes behov. Det nedsettes et prosjekt som får i oppdrag å 
kartlegge dagens struktur og bygningsmasse og komme med forslag til ny struktur og 
bygningsmasse som har reduserte kostnader. 


Utredningene skal omfatte skoler, barnehager, boliger/institusjoner med og uten tjenester og 
administrative bygg.  


Frivillighet 
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-
perioden. Det opprettes en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere 
og utvikle samspillet med de frivillige.  


Inntektssiden 
Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt. 


Interkommunale avtaler må gjennomgås og reforhandles. 


Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig 
være i fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på. 


Eiermelding og eierstrategiutarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter 
ressursene til beste for innbyggerne. 
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Sentrale føringer i statsbudsjettet 


Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2013 
I kommuneproposisjonen for 2013 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner, og en realvekst i frie inntekter på 
mellom 4,75 og 5 milliarder kroner. 


Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2013 på 6,8 milliarder kroner.  Dette tilsvarer 1,8 %.  Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2012 i Revidert nasjonalbudsjett.  Av veksten i samlede inntekter er 5 milliarder 
kroner frie inntekter. 


Deflator 
Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3 %.  Påregnet lønnsvekst 
inngår i denne med 4,0 %, og prisvekst med 1,9 %. 


Skattøren i 2013 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og 
fylkeskommunene.  Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren 
for kommuner og fylkeskommuner.  Den kommunale skattøren for 2013 holdes uendret på 11,6 
%. 


Frie inntekter for kommunene i 2013. 
Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på 5 milliarder kroner i 2013.  Det tilsvarer 
en realvekst på 1,7 %, regnet fra nivået i Revidert nasjonalbudsjett. 


Veksten fordeles med 4,2 milliarder kroner på kommunene og 800 millioner kroner på 
fylkeskommunene.  Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for 
kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. 


I juni la Statistisk sentralbyrå frem nye befolkningsframskrivinger som viser en noe lavere 
befolkningsvekst i 2013 enn tidligere antatt.  På denne bakgrunn er det gjort nye beregninger 
som har nedjustert anslaget på merutgifter i 2013 til om lag 3,3 milliarder kroner.  Dette er 
utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter.  Merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling anslås for kommunesektoren å utgjøre om lag 2,4 mrd. kroner. 


I tillegg vil primærkommunene få økte pensjonskostnader i 2013 på anslagsvis 1,1 milliarder 
kroner, som også må dekkes av veksten i de frie inntektene. 


Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett er anslåtte skatteinntekter i 2012 oppjustert med 
2,6 mrd. kroner.  Ved beregning av vekst fra nåværende anslag på regnskap blir veksten i frie 
inntekter i 2013 på om lag 2,3 milliarder kroner. 


De ekstra skatteinntektene får kommunene beholde i 2012. Det vil kunne utgjøre 8 millioner for 
Ringerike. De videreføres ikke til 2013. Dette er i tråd med vanlig praksis.  Kommunene bør 
derfor ikke bruke disse ekstrainntektene til varige driftsutgifter, men styrke den økonomiske 
situasjonen ved for eksempel å betale ned gjeld. 


Nominell vekst i frie inntekter i frie inntekter i 2013 forventes å bli 4,1 %, mens deflator 
forventes å bli 3,3 %. 


Skjønnsmidler 
Skjønnsrammen for 2013 for Buskerud er på 45,1 millioner kroner.  Av disse er 27,4 millioner 
kroner fordelt i forslaget til Statsbudsjett, mens Fylkesmannen har holdt tilbake 17,7 millioner 
kroner til senere fordeling. 
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Tiltak innenfor de ulike sektorene 
I 2013 innlemmes hoveddelen av det øremerkede tilskuddet til kommunalt rusarbeid i 
rammetilskuddet til kommunene. 


Fra 2013 gjøres det tekniske justeringer i delkostnadsnøkkelen for barnehage for å ta hensyn til 
endringen i kontantstøtteordningen fra august 2012, hvor 2-åringene ikke lenger mottar 
kontantstøtte. 


Midler til kvalifiseringsprogrammet og midler til fysioterapi i forbindelse med styrket kommunalt 
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten, vil fra og med 2013 fordeles 
etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 


Økt rammetilskudd til nye oppgaver 
Det er i 2013 lagt inn økning i rammetilskuddet til nye oppgaver.  Dette kommer i tillegg til 
veksten i frie inntekter.  Dette gjelder nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager og 
omlegging av kontantstøtten. Videre er det lagt inn en opptrapping av tilskuddet til ikke-
kommunale barnehager, og valgfag på 8. og 9. trinn i skolen.  Nytt tiltak er innføring av 
kulturskoletilbud i skole/SFO. 


Omsorgsplan 2015 
Det avsettes midler til investeringstilskudd til bygging av ytterligere 1 750 heldøgns 
omsorgsplasser.  I 2012 ble det opprettet øremerkede tilskudd til etablering av 
dagaktivitetstilbud for demente.  Målsettingen var etablering av 2 300 plasser.  Pr. 1. 
september er det gitt tilskudd til om lag 500 plasser.  Det har tatt tid å gjøre ordningen kjent, 
og et mindreforbruk i 2012 vil overføres 2013.  Det foreslås å øke tilskuddet ytterligere i 2013. 
Årsverk til dagtilbudene er ment å bli dekket innenfor veksten i de frie inntektene, og innenfor 
måltallet på 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplan 2015. 


Skole 
Det foreslås å innføre 1,5 timer valgfag i uken på 9. trinn fra høsten 2013.  Kommunene 
kompenseres for sine merutgifter gjennom en økning i rammetilskuddet.  Valgfag på 8. trinn ble 
innført høsten 2012, og det tas sikte på innføring på 10. trinn høsten 2014. 


Det foreslås innføring av én time gratis kulturskoletilbud i uken i skole- eller SFO tiden på 
barnetrinnet fra høsten 2013. Tilbudet skal være frivillig for den enkelte.  Merutgiftene for 
kommunene kompenseres gjennom økning i rammetilskuddet. 


Det foreslås videre å etablere en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket 
lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret 2013-2014.  Det legges opp til en samlet vekst med 
600 nye lærerårsverk.  Midlene vil tildeles etter søknad. Dette omfatter 2 skoler i Ringerike. 


Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg 
Det foreslås å fase inn ytterligere én milliard kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- 
og svømmeanlegg.  Dette er en ordning som forvaltes av Husbanken. 


Barnehager  
Det foreslås en videreføring av maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage på samme 
nominelle nivå som i 2012 – 2 330 kroner pr. måned for en heltidsplass.   


Det foreslås en opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94 
prosent fra 1. august 2013. Dette kompenseres gjennom rammetilskuddet. 


Barnevern 
Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes i 2013. 
Kommunene kan søke om midler til stillinger – både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet 
til tiltaksutvikling og til kompetanse- og samhandlingstiltak.  Det er Fylkesmannen som fordeler 
midlene etter søknad. 
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Ressurskrevende tjenester 
Innslagspunktet økes fra 935 000 kroner til 975 000 kroner pr. bruker for netto utgifter i 2012.  
Ordningen gjelder personer under 67 år.  Kompensasjonsgraden er 80 % for netto utgifter ut 
over innslagsnivået i 2013. Dette vil gi Ringerike kommune et inntakstap på 1 million kroner. 
 


Utvikling basert på befolkningsprognose i handlingsplanperioden 
Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endringer i befolkningsprognose og 
aldersmessig befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst i kommunen.  Delmålet for 2013 er en vekst på 1,5 %.  Framskriving av 
befolkningsveksten i tabellen under er basert på SSBs tall for høy nasjonal vekst. 


 


Utvikling i befolkningssammensetningen 
Tabellen viser at det vil være en vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i 
barnehagene, mens det vil være nedgang i antall barn/unge i skolepliktig alder i 
handlingsprogramperioden.  


Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen over 80 år, vil være rimelig stabil eller ha 
en svak nedgang.  Gruppen over 90 år vil ha en vekst, og er den gruppen som i størst grad vil 
etterspørre tyngre kommunale tjenester.  


Utvikling i befolkningen 
Tabellen under viser endring i befolkningsutvikling for Ringerike kommune sammenlignet med 
landet for øvrig. Sammenligningen viser at Ringerike vil ha en langt lavere vekst i befolkningen 
enn landsgjennomsnittet. 


 
 


2012 2013 2014 2015 2016
0-2 år 980 980 981 1007 1034
3-5 år 890 956 1013 1043 1042
6-15 år 3232 3256 3258 3275 3354
16-22 år 2717 2683 2672 2611 2568
23-66 år 16957 17163 17339 17572 17725
67-79 år 2869 2997 3177 3325 3526
80-89 år 1333 1310 1275 1219 1189
90-105 år 258 277 300 322 323


29 236 29 622 30 015 30 374 30 761
Befolkningsvekst i % 1,32 % 1,33 % 1,20 % 1,27 %
Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 1,21 % 1,03 % 1,34 % 0,87 %


%-vis vekst 2 013 2014 2015 2016
0-2 år 0,00 % 0,10 % 2,65 % 2,68 %
3-5 år 7,42 % 5,96 % 2,96 % -0,10 %
6-15 år 0,74 % 0,06 % 0,52 % 2,41 %
16-22 år -1,25 % -0,41 % -2,28 % -1,65 %
23-66 år 1,21 % 1,03 % 1,34 % 0,87 %
67-79 år 4,46 % 6,01 % 4,66 % 6,05 %
80-89 år -1,73 % -2,67 % -4,39 % -2,46 %
90-105 år 7,36 % 8,30 % 7,33 % 0,31 %


Befolkningsvekst i % 2012 2013 2014 2015 2016
Ringerike kommune 0,51 % 1,32 % 1,33 % 1,20 % 1,20 %
Landet 1,31 % 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,58 %


-0,80 % -0,27 % -0,25 % -0,38 % -0,38 %
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Utvikling i den yrkesaktive del av befolkningen 
Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkningen i Ringerike sammenlignet med landet. 
Det er denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av inntektsskatt til 
kommunen.  Som det fremgår av tabellen vil veksten i handlingsplanperioden være lavere enn i 
landet for øvrig.  Oversikten viser at Ringerike kommune ikke vil klare å tilnærme seg den 
gjennomsnittlige skatteveksten som landet for øvrig.  


 
 


Vekst i frie inntekter  
Det ligger ingen økt aktivitet i veksten i de frie inntektene, men en videreføring av tjenestene 
på dagens nivå. 


 


Skjønnsmidler 
Ringerike kommune har fått 5,66 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler.  Av disse 
gjelder 2,16 millioner kroner kompensasjon til inntektssvake kommuner og 3,5 millioner kroner 
fylkesmannens skjønnsmessige fordeling.  Skjønnsmidlene er en ikke-påregnelig inntekt og vil 
variere fra år til år, og kan derfor ikke legges inn som en fast inntekt i 
handlingsprogramperioden. 


 


Utviklingen i skatteinntekter 
Det er budsjettert med en skatteinngang i 2012 på 595 millioner kroner.  Prognosen for 
skatteinngang for landet er justert opp med 2,1 mrd. kroner for 2012, som vil gi en 
skatteinngang for Ringerike på 606 millioner kroner om prognosen skulle bli årets 
skatteinngang.   


Skatteinngangen for 2012 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 
2013.  Rådmannen har i sin budsjettering valgt å legge oppjuster prognose for landet til grunn 
for beregning av skatteinngangen for 2013. 


Ved å legge en forventet skattevekst på 4 % til grunn, gir det en forventet skatteinngang for 
2013 på 630 millioner kroner.  Rådmannen har merket seg at budsjettert skatteinngang de tre 
siste årene i gjennomsnitt har ligget 12 millioner kroner lavere enn det som har blitt faktisk 
skatteinngang.  Basert på dette mener rådmannen det er tilrådelig å budsjettere med 646 
millioner kroner i skatt for 2013. 


 


Aldersgruppen 23-66 år 2012 2013 2014 2015 2016
RINGERIKE 16 957 17 163 17 339 17 572 17725


1,02 % 1,21 % 1,03 % 1,34 % 0,87 %


LANDET 2 881 979 2 927 102 2 967 359 3 009 608 3052736
1,39 % 1,57 % 1,38 % 1,42 % 1,43 %


RINGERIKE vs LANDET -0,37 % -0,35 % -0,35 % -0,08 % -0,56 %







Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2013-2016 – Budsjett 2013 


 Side 15 
 


Sentrale inntekter og –utgifter 


 


Rammetilskudd og inntektsutjevning 
Ringerike kommune er en minsteinntektskommune.  De siste tre årene har gjennomsnittlige 
skatteinntekter i prosent av landet vært 86,8 prosent.  Ved utgangen av august 2012 var 
skatteinngangen 85,9 prosent av landsgjennomsnittet.  Kommunen er derfor avhengig av det 
inntektsutjevnende tilskuddet som inngår som en del av rammetilskuddet.   


Basert på kommunens egen beregning av skattevekst i 2013, og forslag til statsbudsjett for 
2013, er det budsjettert med 687 millioner kroner i rammetilskudd og netto inntekstutjevning. 


Eiendomsskatt 
I rådmannens grunnlagsdokument er det lagt inn eiendomsskatt med 54,278 millioner kroner.    


Plan for inndekning av underskudd 
Kommunen har et akkumulert underskudd pr. 1.1.2012 på 94,9 millioner kroner. Det er i 
budsjettet for 2012 budsjettert inndekning av 28,15 millioner kroner.  Det er videre budsjettert 
med nedbetaling av akkumulert underskudd med 35,1 millioner kroner i 2013.   


Prognose pr. september viser at kommunen mest sannsynlig vil nå budsjett i 2012, og klare 
målet om nedbetaling som budsjettert. 


Kommunelovens § 48 krever at underskudd skal dekkes i påfølgende årsbudsjett, eller under 
særlige forhold over inntil ytterligere to år. Situasjonen når rådmannen legger frem 
grunnlagsdokumentet for 2013 – 2016, og basert på prognosen for 2012, er at Ringerike 
kommune ikke vil kunne oppfylle kommunelovens krav på dette punkt.  Kommunen er i dialog 
med Fylkesmannen om situasjonen. 


Det er en prioritert oppgave å sørge for at tidligere års underskudd blir dekket inn.  Dette for å 
styrke kommunens likviditetssituasjon og bedre arbeidskapitalen (kommunens evne til å dekke 
løpende forpliktelser).  


HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Brukerbetalinger -60 940 342 -58 865 422 -60 781 937 -60 781 937 -60 781 937 -60 781 937
Andre salgs- og leieinntekter -137 295 868 -149 541 161 -151 099 736 -151 099 736 -151 099 736 -151 099 736
Overføringer med krav til motytelse -214 426 220 -193 837 507 -211 880 134 -216 730 134 -219 030 134 -324 230 134
Rammetilskudd -604 471 677 -641 000 000 -687 000 000 -687 000 000 -687 000 000 -687 000 000
Andre statlige overføringer -56 361 786 -48 894 563 -49 786 563 -49 786 563 -49 786 563 -49 786 563
Andre overføringer -3 393 568 0 0 0 0 0
Skatt på inntekt og formue -556 313 276 -593 742 339 -646 013 669 -640 555 832 -643 794 832 -665 374 832
Eiendomsskatt -53 980 912 -54 485 000 -54 485 000 -54 485 000 -54 485 000 -54 485 000
Andre direkte og indirekte skatter -310 634 0 0 0 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 687 494 283 -1 740 365 992 -1 861 047 039 -1 860 439 202 -1 865 978 202 -1 992 758 202
Lønnsutgifter 889 640 730 889 132 254 948 343 815 943 957 178 943 957 178 943 957 178
Sosiale utgifter 244 647 521 224 546 334 233 922 281 233 922 281 233 922 281 233 922 281
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 228 481 822 231 423 296 243 965 103 240 965 103 240 965 103 240 965 103
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 68 009 441 65 192 847 167 319 398 167 319 398 167 319 398 167 319 398
Overføringer 208 268 102 261 233 710 193 557 935 192 807 935 192 807 935 192 807 935
Avskrivninger 46 093 435 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
Fordelte utgifter -19 414 899 -19 233 050 -26 688 218 -26 688 218 -26 688 218 -26 688 218
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 665 726 152 1 692 295 391 1 800 420 314 1 792 283 677 1 792 283 677 1 792 283 677
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -21 768 131 -48 070 601 -60 626 725 -68 155 525 -73 694 525 -200 474 525
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -32 028 317 -28 511 000 -24 301 000 -25 743 000 -30 824 000 -33 959 000
Mottatte avdrag på utlån -236 159 -100 000 -222 800 -223 000 -223 000 -223 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -32 264 476 -28 611 000 -24 523 800 -25 966 000 -31 047 000 -34 182 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 32 780 537 37 878 746 33 598 746 43 953 746 55 073 746 83 988 746
Avdragsutgifter 42 603 670 42 064 000 42 000 000 47 000 000 52 500 000 60 000 000
Utlån 490 098 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 75 874 305 80 392 746 76 048 746 91 403 746 108 023 746 144 438 746
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 43 609 829 51 781 746 51 524 946 65 437 746 76 976 746 110 256 746
Motpost avskrivninger -46 093 436 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -24 251 738 -36 288 855 -49 101 779 -42 717 779 -36 717 779 -130 217 779
Bruk av bundne fond -12 322 722 -4 765 924 -262 023 -262 023 -262 023 -262 023
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -12 322 722 -4 765 924 -262 023 -262 023 -262 023 -262 023
Overført til investeringsregnskapet 3 261 198 11 220 000 12 600 000 21 300 000 23 600 000 128 800 000
Dekning av tidligere års merforbruk 13 469 000 28 157 466 35 084 000 20 000 000 11 700 000 0
Avsetninger til bundne fond 12 269 252 1 677 313 1 679 802 1 679 802 1 679 802 1 679 802
SUM AVSETNINGER (K) 28 999 450 41 054 779 49 363 802 42 979 802 36 979 802 130 479 802
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -7 575 010 0 0 0 0 0
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Rammeområdene 
Kommunestyret fordeler driftsrammene på syv ulike rammeområder: 


• Folkevalgte og revisjon 


• Rådmannens ledergruppe og stab, strategiske tiltak 


• Fellestjenester, fellesutgifter og støtteenheter 


• Oppvekst og kultur 


• Helse og omsorg 


• Tekniske områder 


• Avsetninger, overføringer særbudsjetter mv. 


 


Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende overfor kommunestyret. I 
tilfeller hvor kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig 
konkretiseres. 
 


 
 


Folkevalgte og revisjon (kontrollorganer) 
Kommunen har ordfører i full stilling og varaordførers godtgjørelse er fastsatt til 20 prosent av 
ordførers godtgjørelse. 


Kommunen har valgt hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan- og 
økonomisaker, tre hovedkomiteer (miljø- og arealforvaltning, helse, omsorg og velferd samt 
oppvekst og kultur) og kontrollutvalg. I tillegg eldreråd, råd for funksjonshemmede, 
skatteutvalg, klagenemnd og ungdomsråd. 


Driftsrammer 


 


 


Tall i 1000 kr


HOVEDOVERSIKT 1B
Regnskap 


2011
Budsjett 


2012
Budsjett 


2013
Budsjett 


2014
Budsjett 


2015
Budsjett 


2016
0  Folkevalgte Styringsorganer 5 964 6 177 6 436 6 436 6 436 6 436
1  Rådmann og strategiske tiltak 15 562 11 995 15 862 15 862 15 862 15 862
2  Støtteenheter-administrative 66 977 64 835 70 280 69 900 69 900 69 900
3  Oppvekst og kultur 409 547 411 017 445 691 445 531 445 531 445 531
4  Helse og omsorg 603 974 615 704 638 354 634 508 634 508 634 508
5  Tekniske områder 120 594 126 409 146 487 142 737 142 737 142 737
7  Avsetninger, overføringer -2 897 50 542 53 145 53 145 53 145 53 145
SUM TIL DRIFT 1 219 721 1 286 679 1 376 255 1 368 119 1 368 119 1 368 119


Rammetabell 2013-2016
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
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Rådmannens ledergruppe og stab 
Rådmannens toppledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver 
støtte-funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og 
samordning av administrativ og politisk virksomhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot 
Ringerikssamfunnet og organisasjonen, kommunikasjonsoppgaver internt og eksternt. 
Utfordringer og mål fremgår av rådmannens plattform. 


Driftsrammer 


 
 


Strategiske tiltak 


Mål 2013-2016 
De strategiske tiltakene opprettholdes på 2012-nivå med følgende endringer:  


• Midler til rådmannens omstillingsbehov, samt tiltak for å rekruttere ledere og andre 
spesialiserte yrkesgrupper som det er vanskelig å rekruttere, reduseres med 0,5 
millioner kroner i 2013, til 1 million kroner. 


  


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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Støtteenheter 


Status 
Støtteenhetene skal bidra til oppnåelse av de generelle mål og delmål som er definert i 
rådmannens beslutningsgrunnlag, samt bidra til at linjen skal kunne nå sine mål på en mest 
mulig effektiv måte. Kompetanse er samlet sentralt og omfatter områdene økonomi, 
organisasjon- og personal, kommuneadvokat, forvaltning og drift samt IKT.  


Økonomiavdelingen har ansvaret for føring av kommunens regnskaper, skatteinnkreving, 
skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, avgifter, innkjøp samt budsjett og analyse. 


Organisasjon- og personalavdelingen har overordnet ansvar for lønn- og personalforvaltning, 
kompetanse- og organisasjonsutvikling, HMS, rekruttering samt nærværsarbeid. 


Kommuneadvokatkontorets primæroppgave er å bistå organisasjonen med juridisk rådgivning 
og kvalitetssikring samt å yte bistand i rettstvister. 


Forvaltning og drift består av funksjoner som dokumentsenter (post og arkiv), politisk 
sekretariat og Servicetorg.  I tillegg har tjenesten ansvaret for valgsekretariat, 
beredskapssekretariat, behandling av skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger.  I tillegg ligger 
fellesutgifter som forsikringer, kontingenter bl.a. til KS, og portoutgifter og rådhusforvaltning. 


IT-avdelingen har ansvar for telefoni og drift av samtlige datasystemer med unntak av teknisk. 


Driftsrammer 


 
 


 


 


 


  


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
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Mål 2013-2016 
• Videreutvikle servicenivået i Ringerike kommune slik at kommunen innen 2014 anses 


som en av landets beste servicekommuner. Servicetorget vil være et viktig verktøy i 
denne sammenheng selv om arbeidet omfatter alle kommunens virksomheter.  


• Tilrettelegge for en drift av støtteenheter basert på en tilstrekkelig bemanning for å løse 
fremtidige driftsoppgaver. 


• Avtale med leverandør av dagens Lønns-/Personal- og Økonomisystem utløper våren 
2014. Valg av eventuell fremtidig løsning gjennomføres. 


 


Tiltak 
• Igangsette organisasjonsgjennomgang for tilpasning av bemanning. 


• Igangsette en prosess for evaluering av nåværende Lønns-/Personal- og 
Økonomisystem, med tanke på avklaring av fremtidige behov for støttesystemer.  Det 
skal foretas en evaluering av dagens løsninger i løpet av 1. halvår 2013.  Avhengig av 
resultat av evalueringen, må det utarbeides beslutningsgrunnlag for fremtidige 
løsninger. 


• Videreføre arbeidet med å etablere en synlig strategisk og operativ organisasjons- og 
personalfunksjon, etablere en fremtidsrettet arbeidsgiverplattform samt bidra til 
kostnadsreduksjon.  


• Sikre måloppnåelse innenfor Langtidsfrisk,  IA (Inkluderende arbeidsliv)-, nærværs- og 
HMS (Helse, miljø og sikkerhet)-arbeid.  


• Videreføre arbeidet med å gjøre kommunen til en langtidsfrisk organisasjon, herunder gi 
opplæring, oppfølging og støtte til linjeorganisasjonen innenfor Langtidsfrisk, IA-, 
nærværs- og HMS-arbeid.  


• Være pådriver i utrednings- og endringsarbeidet for en fremtidig organisering av 
kommunen, herunder evaluering og endring av ledelsesfunksjoner, merkantile 
funksjoner og administrative funksjoner. 


• Være pådriver i arbeidet med kompetanseheving for ledere, og rekruttering av lærlinger 
i henhold til vedtatt handlingsplan.  


• Det vil bli arbeidet med å endre arbeidsvaner, holdninger og tilpasning av interne 
arbeidsprosesser, for innkjøpere og leverandører, for å tilpasses de nye verktøyene slik 
at gevinstene kan realiseres.  Det skal legges til rette for at alle innkjøp av varer og 
tjenester gjøres ut fra gode etiske og miljømessige holdninger. 


• Forberede håndtering av den økte saksmengde som interkommunalt samarbeid innen 
barnevern kan medføre.  


• Gjennomføre overføringen av Overformynderiet til staten i løpet av 2013.  


• Videreføre arbeidet med elektronisk saksflyt i hele kommunen og arbeidet med innføring 
av elektronisk arkiv samt fortsette arbeidet med implementering av elektroniske skjema 
som gjør at kommunens innbyggere på utvalgte områder kan sende henvendelser til 
kommunen som kan leses direkte inn i kommunens saksbehandlersystem.  


• Lansere en webløsning for innbyggere og næringsliv, som gir tilgang til sine saker i 
kommunens elektroniske arkivsystem. 


• Tilgjengeliggjøring av ansattes skrivebord for BYOD tenkning (Bring Your Own Device). 


• Samling av kommunens telefonløsninger mot en sentral. 


• Etablere NOARK elektronisk arkiv i Sikker sone for helseopplysninger. 
• Legge til rette for elektronisk samhandling over helsenett med fastleger, sykehus, NAV 


og andre offentlige etater «Meldingsløftet». 
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Oppvekst og kultur 


Status 
Oppvekst og kultursektoren arbeider for å opprettholde og utvikle kvalitet på tilbudet for barn 
og unge innenfor de eksisterende rammer. Barnehage, skole og SFO utvikles etter kommunalt 
vedtatte handlingsplaner. Sektoren har vært gjennom nedskjæringer, og driftes stramt 
økonomisk. Samtidig med reduksjon av rammene, har det vær en økning i ressursforbruk til 
spesialpedagogisk hjelp og undervisning i barnehager og skoler. 


Skolene har fokus på læringsmiljø, relasjoner elev-lærer, og på å forebygge, avdekke og 
håndtere krenkende handlinger som mobbing. ”Ringeriksskolen” sin handlingsplan følges opp 
både sentralt og på den enkelte skole. Det legges vekt på kompetanseutvikling og 
erfaringsutveksling. 


Ringerike kommune gir barnehageplass til de som etter loven har rett til plass. Forutsetningen 
er at barnet fyller ett år innen 1. september samme høst som barnet begynner i barnehagen, er 
bosatt i Ringerike kommune innen august, og har søkt om barnehageplass innen 1. mars. For å 
dekke behovet etablerte kommunen i 2012 nye barnehageplasser, blant annet på nedlagte 
Heggen skole.  


Reduksjonen i bemanningen i barnehagene høsten 2011 har fått helårsvirkning i 2012. 
Tilbakemeldinger på reduksjonen fra de private og kommunale barnehagene høsten 2012 viser 
at de håndterer driften innenfor de nye rammene uten at lover og forskrifter brytes. Det 
rapporteres imidlertid om større slitasje og noe redusert pedagogisk tilbud til barn. Utviklingen 
følges kontinuerlig ut fra meldinger både fra styrere og foreldre. Det ville ikke være forsvarlig å 
redusere bemanningstettheten ytterligere. 


Det ble ansatt kulturleder i kombinasjon med stilling som kulturskolerektor høsten 2012. 
Kulturskolen holder til i nye lokaler, arbeider med synlighet, kvalitet og bredde innenfor 
rammene av drift. Skolen ser aktivt på muligheter for nye undervisningsformer og tilbud. 


Kulturadministrasjonen skal bistå det frivillige lag- og organisasjonsliv, tilrettelegge for aktivitet 
og være en støttespiller for kunst og kultur. Dette sees og i sammenheng med regionalt 
samarbeid. 


Det er en faglig yrkesstolthet blant medarbeiderne i alle enheter i sektoren, et godt 
utgangspunkt for videre utvikling av profesjonalitet og kvalitet. 


Driftsrammer 


 


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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Hovedutfordringer 
 
Skoler 


• Skolenes rammer fastsettes etter en minimumsmodell som viser hva som må til for å 
drive i tråd med lov og avtaleverk. Med nåværende skolestruktur er det ikke anledning til 
å redusere antall lærere per elevgruppe/klasse. Det er relativt store variasjoner i 
elevtallet i kommunens 160 klasser. Utfordringene med å drive tilpasset opplæring og 
gjennomføre læreplanverkets målsettinger i store klasser er betydelige.  


• Omfanget av spesialundervisning øker fortsatt, selv om den kraftige økningen skoleåret 
11-12 er dempet. Dette gir økonomiske og faglige utfordringer for Pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT) og den enkelte skole også i 2013. Økningen sammenfaller 
med nasjonale utviklingstrekk, men er sterkere i Ringerike.  


• Ny Giv og valgfag innføres på ungdomstrinnet skoleåret 12-13. Dette skal øke 
mestringsopplevelsen og bedre det totale opplæringstilbudet for den enkelte elev. Begge 
tiltakene gir faglige, økonomiske og organisatoriske utfordringer for ungdomstrinnet.  


• Skolenes driftsbudsjetter utenom lønn er på samme kronenivå som i 2010, noe som gir 
realnedgang også i 2013. Rammen fordeles på skolene etter elevtall og gir lite rom for å 
dekke etterslep i fornying av læremidler og inventar.  


• Manglende vedlikehold og behov for bygningsmessige oppgraderinger preger også 
mange av skolene. Under halvparten av skolene er godkjent ut fra Forskrift for 
miljørettet helsevern fra 1994. Revisjon av kommunens vedlikeholdsplan i 2013 vil på 
nytt få fram store behov og utfordringer på dette feltet. 


 


Barnehager 
• Ringerike kommune har pr i dag ca. 1 365 barnehageplasser. Høsten 2012 ble det 


etablert 24 nye barnehageplasser for å gi plass med til barn med rett til det etter 
barnehageloven. Å gi plass til alle med rett til det kan bli en utfordring også høsten 
2013.  


• Reduksjon i bemanning i barnehagene ble iverksatt i 2011. Det er fortsatt behov for å 
følge opp vedtaket i forhold til sikkerhet, pedagogisk tilbud, arbeidsforhold til de ansatte 
og økonomisk effekten.  


• Øie-utvalget presenterte i sin NOU 16.01.12 forslag til å endre barnehageloven. Den vil 
gi Ringerike kommune utfordringer dersom den går igjennom slik den er foreslått. For 
eksempel er det foreslått en regulering av den pedagogiske bemanningen. Ringerike har 
i dag god dekning av førskolelærere, men vil med de nye forslagene mangle flere 
fagutdannede. 


• Ringerike kommune har et stort ansvar for å drive myndighetsoppgaver som for 
eksempel godkjenning av barnehager, tilsyn av barnehager og samordne opptak. 
Stedlige tilsyn vektlegges i barnehageloven og foreslås ytterligere skjerpet i forslag til ny 
lov. Det er en utfordring å utvide årets dokumenttilsyn til stedlig tilsyn i 2013. 


• Barnehagesektoren i Ringerike har en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp til 
barn i førskolealder. Dette sammenfaller med nasjonale utviklingstrekk. 


Kultur 
• Få tiltak er lovbestemt i omfang, men kommunen er pålagt å ha visse tjenester. Det er 


viktig med godt samarbeid med frivillige, amatører og profesjonelle utøvere innenfor 
kultur og idrett. Det er en utfordring å beholde kommunen som en viktig aktør og 
premiss-leverandør på et felt som i stor grad handler om livskvalitet i et samfunn.  
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Mål 2013-2016 


Oppvekst og kultur 
1. Skolene og barnehagene skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, 


forskning og brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid. 


2. Skolene og barnehagene skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn. 


3. Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter mellom amatører og 
profesjonelle, både mellom utøverne og overfor publikum. 


Rammer og tiltak 
Skole-, barnehage- og kultursektoren i Ringerike ligger lavt i KOSTRA-statistikken 
sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Dette er også et signal om at det er få 
muligheter for reduserte driftsrammer på disse områdene. 


• Skolenes budsjetter tilpasses slik at det kan rapporteres lovlig lærertetthet hver høst i 
nasjonal rapportering (GSI). Styrkingstiltak knyttet til store klasser (over 24 elever) er 
redusert fra høsthalvåret 2012. Dette gir mindre deling i praktisk estetiske fag. 
Virkningen av dette følges opp og evalueres.  


• Barnehagenes rammer og overføringer til private barnehager videreføres. Eventuelt 
behov for flere plasser vil medføre økte kostnader.  


• Rammen for tilskudd til lag og foreninger er foreslått uendret i 2013. Dette er tilskudd 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur bevilger etter innkomne søknader. Tilskuddene 
genererer betydelig privat innsats av ressurspersoner rundt i kommunen. 


 


Tiltak (beskrivelse av tiltaket og konsekvenser i et brukerperspektiv) 
• Gjennom prosjektet helhetlige tiltak for barn og unge, sees kommunens tjenester i 


sammenheng. Mål er økt kvalitet gjennom samhandling og samordninger av tjenester og 
kompetanse. En ser også på om denne samordningen kan føre til redusert ressursbruk i 
barnehage-, skole- og helsesektor. Dette følges opp gjennom prosjektet om endret 
tildelingsmodell for kommunale tjenester. 


• Iverksetting av handlingsplanene i barnehage, skole og SFO fortsetter. Det fokuseres på 
iboende ressurser og muligheter og styrking av relasjoner, en god og tydelig voksenrolle 
gjennom bl.a. LØFT-metodikk, og et oppvekstmiljø fritt for krenkende handlinger som 
mobbing. 


• Framtidig skoleløsning for Hønefoss-området utredes vinteren 12-13. Målet er et godt 
grunnlag for beslutning våren 2013, der faglige og økonomiske konsekvenser og 
muligheter analyseres. Utredningen sees i sammenheng med kommunens overordnede 
arealprosjekt, der også skole inngår.  


• Kommunen arbeider med å kvalitetssikre utbyttet og å redusere omfanget av 
spesialundervisningen. Målet er bedre tilpasset ordinær opplæring. Når det gjelder 
spesialundervisning, ønsker en tidlige og effektive tiltak,høy kvalitet på gjennomføring, 
god evaluering og kunne avslutte spesialundervisningen når målene er nådd. En tar sikte 
på noe reduksjon i utgiftene til spesialundervisning i 2013. Dette følges og opp gjennom 
prosjektet om endret tildelingsmodell for kommunale tjenester. 


• Valgfag på ungdomstrinnet videreføres i 2013 på 9.trinn høsten 2013. Det skal gjøre 
skolehverdagen mer praktisk og relevant for elevene. Skoleuka utvides med en halv time 
som følge av dette. 


• «Ny Giv», innføres fra 2013. «Ny Giv» retter seg mot de 10 prosent svakeste elevene i 
10. trinn for å styrke deres kompetanse i lesing og regning. Ekstra oppfølging skal bedre 
karakterene og forutsetningene for gjennomføring av videregående skole. 
Kompetanseutvikling for lærere og økt samarbeid mellom grunnskole og videregående 
skole inngår også. 
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• Regjeringens forslag til styrking av ungdomsskoletrinnet gir to av skolene muligheter for 
å søke om ekstra ressurser for å gi en mer tilpasset opplæring fra høsten 2013.  


• 5-6 lærere tar årlig kompetansegivende videreutdanning etter strategi utarbeidet av 
Utdanningsdepartementet, KS, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet. 
Utgiftene deles mellom stat og kommune. Ordningen bidrar til øket kvalitet på 
opplæringen. 


• Læringssenteret for voksne får redusert sin ramme med 300 000 kr i 2013. Dette fører 
til større grupper og større utfordringer med å dekke behovene på området.  


• Barnehagebehovet i Ringerike kommune de neste årene bør utredes. Dette bør gi et 
bilde av utfordringer, krav, forventninger, og hvordan Ringerike kommune skal møte 
dette. Kvalitet, barnehagestruktur og kostnader bør belyses. Kommunens arealprosjekt 
ivaretar deler av dette behovet. 


• For å sikre at alle barn med rett til plass i barnehage får plass også fra høsten 2013, 
utvides antall plasser ved Heggen barnehage.  


• De kommunale og private barnehagene fortsetter en prosess for å sikre at alle barn i 
Ringerike skal få et likeverdig tilbud. Det er også et mål å få til et tettere samarbeid 
mellom barnehagene når det gjelder kompetanseutvikling og kvalitetssikring.  


• Det jobbes også med å kvalitetssikre at tilskuddet til private barnehager gis etter 
gjeldene lover og regler. Kommunale retningslinjer vedtas høsten 2012. 


• Kulturskolen utvikles innenfor de gitte rammene. Målet er en aktiv, synlig og attraktiv 
kulturskole for alle. En ønsker å utrede muligheter for endrede undervisningsformer 
innen visse fag for å kunne tilby kulturskole for flere. Kulturskolen sees og i 
sammenheng med SFO, korps og andre lokale ressurser. 


• Regjeringens forslag om en gratis kulturskoletime hver uke i skole/SFO-tiden planlegges 
innført på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Tilbudet skal være frivillig for 
elevene. 


• Det utarbeides en helhetlig kulturplan for Ringerike kommune, med satsningsområder, 
muligheter og samarbeid. Vi ønsker å arbeide fram gode møtepunkter mellom lag, 
organisasjoner og kulturlivet, for å kunne være en støttespiller, og sørge for god 
informasjon til kommunens innbyggere.  


• Det fokuseres på kultur, frivillighet og oppvekst i et forbyggende og helsefremmende 
perspektiv.  


Betalingsendringer (vesentlige endringer) 
Betalingssatsene for skolefritidsordningen er foreslått øket med 3,5 % i 2013.  Den forrige 
økningen var i 2011.  
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Helse og omsorg 


Status 
Helse og omsorgssektoren arbeider for å opprettholde og utvikle kvalitet på tilbudet for 
innbyggere med reduserte kostnadsrammer. Sektoren har redusert driftskostnadene innen 
helse og omsorg de siste årene. Ringerike er den eneste av sammenlikningskommunene som 
har redusert kostnader tre år på rad innen pleie og omsorg. Dekningsgrad og tjenestenivå er i 
stor grad opprettholdt. Det er en negativ kostnadsutvikling innen sosiale tjenester.  
Helsetjenester har moderate kostnader, og det er stabilitet innen barnevern. 


Samhandlingsreformen har slått inn i driften av tjenestene. Ringerike og flere andre kommuner 
opplever et taktskifte i arbeidet med pasienter. Flere pasienter med mer omfattende behov 
skrives ut tidligere enn før. Presset er spesielt merkbart i institusjonene og i hjemmebasert 
omsorg, hvor en har opplevd nye rammebetingelser. Vi har tilpasset tjenestene slik at vi 
ivaretar pasientenes behov. 


Enhetskostnad i institusjon har gått ned på grunn av lavere pleiefaktor. Med en pleiefaktor på 1 
på Austjord, 0,92 på Hvelven og 0,7 på de øvrige institusjonene anses det som uforsvarlig å 
effektivisere de ordinære institusjonene. Ringerike har fremdeles en høy enhetskostnad i 
institusjon sammenlignet med andre kommuner. Årsaken til dette er de spesialiserte 
avdelingene ved Austjord. Skal institusjonstjenesten effektiviseres ytterligere må nivået på 
tjenestene her reduseres. 


Det området som har et høyt volum og dermed en høy kostnad er tjenestene til yngre 
funksjonshemmede. Dette har i all hovedsak to årsaker. Vi har flere funksjonshemmede i 
tjenesten enn andre kommuner, men vi har ikke flere funksjonshemmede innbyggere. Dette 
betyr at tildeling av tjenester og boliger over tid har vært på et høyt nivå og tildelingspraksis i 
fremtiden må endres. Tjenesten vil ikke kunne effektiviseres betydelig på kort sikt. Det er et 
langsiktig arbeid med å redusere kostnader og tilpasse tjenestene, da mange brukere har 
vedtak som strekker seg over flere år. 


Økonomisk sosialhjelp har en bekymringsfull, negativ utvikling. Dette gjelder i stor grad unge 
sosialhjelpsmottakere. 


Området har betydelig økte utgifter på boliger. Det gjelder både boliger med og uten 
bemanning. Noe skyldes en budsjettert leieinntekt knyttet til overgangen til boligstiftelsen.  


Driftsrammer 


 


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
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Hovedutfordringer 


Sosial ulikhet 
I Ringerike kommune har vi i dag lavt utdannings- og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en 
relativt høy grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. 
Konsekvensen av dette er at sektoren har et høyere kostnadsnivå pr. innbygger enn 
sammenlignbare kommuner. Levekår og sosial ulikhet har stor betydning for folkehelsa.  
Folkehelsemeldingen og boligsosial handlingsplan skal ligge til grunn for førende for langsiktige 
strategier og tiltak 


Nye oppgaver knyttet til samhandlingsreformen 
Kommunene vil få et hovedansvar for styrkingen av det forebyggende helsearbeidet og for de 
store livsstilssykdommene. Det er lagt opp til at kommunene skal styrke sin 
samfunnsmedisinske rolle og kompetanse og at folkehelsearbeidet skal styrkes. 


Det er meningen å utvikle tilbud som bidrar til færre sykehusinnleggelser og tidligere utskriving 
fra sykehus. På den måten skal det bli færre innleggelser i helseforetak og oppholdene der skal 
bli kortere. 


En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal 
gjennomføres over tid fra 1. januar 2012.  Folkehelsemeldingen og en strategisk plan for 
samhandlingsreformen skal ligge til grunn for videre strategier og tiltak. 


Volum på tjenester 
Etter effektivisering i 2012 bør eldreomsorgen skjermes for ytterligere kutt innenfor nåværende 
struktur. Her vil det være et betydelig økt behov for tjenester i årene fremover. Forekomsten av 


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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innbyggere med demens er økende, og sektoren bør øke innsatsen til denne målgruppen for å 
kunne levere forsvarlige tjenester i fremtiden. Volum på tjenester til yngre funksjonshemmede 
er høyt. Det utarbeides en strategisk plan for tjenester til yngre funksjonshemmede som støtter 
opp om eksisterende arbeid.  


Boliger 
Det skal foretas en analyse av behovsutvikling i befolkningen for alle tjenester. En analyse av 
struktur på boliger / institusjoner med heldøgnstjenester legges frem til politisk behandling. 
Disse analysene skal tilpasses boligsosial handlingsplan og effektiv arealbruk. 
 


Struktur på areal med heldøgns omsorg 
Så langt har reduksjonene vært gjennomført uten store endringer i bygningsmassen som 
brukes til heldøgn omsorg. Siden allerede gjennomførte reduksjoner har gjort tjenesten mer 
produktiv og tjenestevolumet mindre, blir det stadig vanskeligere å gjennomføre nye 
reduksjoner. Det er foretatt en analyse av 3 ulike modeller for om mulig å effektivisere driften 
ved å utnytte arealene bedre. 


1. Alternativ 0: Ingen endring av struktur for sykehjem og for boliger med omsorg. 
Utbygging av boliger med omsorg for å dekke økt etterspørsel som planlagt. 


2. Alternativ 1: Struktur som i dag for sykehjem. Bygging av større bofellesskap med 
omsorg for å bedre strukturen og redusere driftsutgiftene. Større utbygging av boliger 
enn i alternativ 0; en del av de minste enhetene tas ut av bruk. 


3. Alternativ 2: Utbygging av nytt sykehjem nå. Tilsvarende kapasitet i ett eller flere 
sykehjem omgjøres til bofellesskap. Dette gjøres både for å dekke økt kapasitetsbehov 
for bofellesskap samt for å bedre strukturen; både i bofellesskap og for sykehjem. 


 


Mål 2013-2016 
Kommunen skal tilpasse seg til de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske føringer i 
henhold til samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan. En søknad om etablering 
av kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser skal fremmes innen 1. mars 2013 gjennom et 
interkommunalt samarbeid. 


Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte gjennom å 
fremme overgang til arbeid. Sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet skal bidra til 
sosial og økonomisk trygghet. 


Helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som 
samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Ringerike kommune skal ta 
utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av brukermedvirkning i utforming av 
tjenestetilbudet/tiltak. 


Ringerike kommune skal utarbeide en ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013.  


 


Tiltak for å nå målene 


Boligsosial handlingsplan 
Sammen med arbeid, utdanning og helse regnes bolig som en av de fire grunnpilarene i 
velferdspolitikken.  Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo 
trygt og godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv. Det at flere har 
forutsigbare boligforhold, og mestrer å opprettholde disse, vil være med på å bedre folkehelsen 
i Ringerike. 


En godt gjennomarbeidet plan vil kunne gi oss følgende gevinster: 


• Mer samkjørt boligpolitikk mellom enheter/virksomheter 


• Større effektivitet ved å samordne ressursene 
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• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 


• Økt kunnskap om statlige virkemidler 


• Bedre og målrettet bruk av virkemidlene 


• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse  


Den boligsosiale handlingsplanen vil gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for 
kommunens boligsosiale arbeid og foreslå tiltak for å nå disse målene.  


Se muligheter fremfor begrensninger  - volum på tildeling av tjenester 
«God helse slik folk ser det» er en norsk studie som viser at for folk er helse et dypt personlig 
fenomen, tett vevd inn i det individuelle og det sosiale livet. Hvis man anerkjenner at 
mennesket i hovedsak skal ha eiendomsrett over eget liv, må denne eiendomsretten også 
gjelde helsen.  


Det offentliges rolle er å tilrettelegge for de gode valgene. Myndiggjøring er et sentralt begrep i 
dette, samt holdningsarbeid for å påvirke folks motivasjon til å ta ansvar for egen helse. 
Myndiggjøring innebærer at folk blir i stand til å definere sine egne problemer ut fra sin egen 
situasjon, og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre.  


 


Tildeling av tjenester skal preges av dette: 


Ringerike kommune skal tildele tjenester etter BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå). 
BEON-prinsippet vil normalt innebære en vridning av ressurser fra langtids sykehjemsplasser til 
korttidsplasser, heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.  


Beste effektive omsorgsnivå er oftest også effektiv ressursutnyttelse. 


”Samhandlingsreformen” bruker begrepet BEON-prinsippet - Beste og mest effektive omsorgs 
nivå:  


”Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, 
tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig 
grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).” 


Kommuner som reelt tilbyr tjenester etter BEON-prinsippet har vanligvis den mest 
kostnadseffektive driften. Det skyldes at en utbygging av tjenestetilbudet på de lavere nivåene, 
spesielt hjemmesykepleien, bidrar til å redusere presset på de kostbare institusjonene. 
Tjenestetilbudet blir mer individuelt tilpasset i omsorgsbolig enn i sykehjem. Funksjonsnivået til 
brukeren ivaretas som hovedregel best når brukeren bor i eget hjem (inkl omsorgsbolig). I 
tillegg vil brukers familie ofte kunne bidra mer når brukeren bor hjemme. Begge deler er bra 
både for bruker og for kommunen.  


Forutsetninger for å kunne tildele tjenester etter BEON-prinsippet: 


• Dimensjonering av nivåene i tiltakstrappen 


• Tydelighet i prioriteringer av søkere 


• Profesjonalisert saksbehandling 


• Tydelighet i saksbehandleres ansvar for å forvalte kommunens samlede ressurser 


• Rutiner for vurdering / revurdering av tildelte tjenester i forhold til funksjonsnivå 


 


Frivillighet 
Det er noen som hevder at mennesker før var flinkere til å ta vare på hverandre. Folk var 
flinkere med dugnad, naboene var mer delaktige i hverandres liv og storfamilien hadde 
betydning ved at familiemedlemmene tok seg mer av hverandre. 


Det er mange som i dag er ensomme og som kan få en mer meningsfull hverdag dersom det lå 
til rette slik at de kunne bidra med frivillig arbeid. Samtidig har flere behov for ytelser og sosialt 
samvær som er større enn hva kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi dem.  
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Ringerike kommune har et godt samarbeid med flere organisasjoner som bidrar med frivillig 
arbeid og dette bidrar med verdifull aktivitet på en rekke områder. Mye av det som skjer i 
frivillig sektor skjer imidlertid uavhengig av kommunen.  


Det kan også være slik at mange ønsker å tilby sin hjelp uten å vite hvordan de skal gå frem, 
og det er viktig å utnytte disse ubrukte ressursene hos innbyggerne. Ringerike kommune 
ønsker å tilrettelegge i større grad og å være en støttespiller for frivillig sektor.  Dette kan vi 
oppnå ved å tydeliggjøre ansvar for samarbeid med frivillige organisasjoner. 


Frivillig arbeid har vinn-vinn effekter: 


• er et supplement til kommunens tjenester 


• frivillig arbeid bidrar til deltakelse og gir et meningsfylt livsinnhold og er dermed 
helsefremmende i seg selv 


 


Fra økonomisk sosialhjelp til aktivitet og arbeid 
Ett av tiltakene for god folkehelse er å få flere av kommunens innbyggere i arbeid eller aktivitet.  


Hvert år bruker den statlige delen av NAV i underkant av 50 millioner på arbeidsrettede tiltak 
for brukerne på Ringerike. Tiltakene på statlig side er kvalifiserende tiltak, det vil si at de skal gi 
brukerne relevant kompetanse som innen rimelig tid øker muligheten til arbeid. 


De fleste av brukerne som mottar økonomisk sosialhjelp eller er deltagere i kvalifiserings-
program, har behov for andre tiltak enn de statlige tiltakene. Disse brukerne er ofte forholdsvis 
langt unna arbeidsmarkedet og trenger tiltak som motiverer til deltagelse, gir mestring på 
grunnleggende livsområder og som bidrar til å avklare ressurser og behov.  


(Denne brukergruppen har behov for å bygge opp grunnleggende kompetanse slik at de kan 
nyttiggjøre seg av arbeidsrettede tiltak.) 


På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen har NAV pr i dag ingen lavterskeltiltak 
rettet mot denne målgruppen. Gjennom lavterskeltiltak som gir tidlig avklaring, 
behovsvurdering og tilpasset sysselsetting vil gruppen raskere komme ut av rollen som passive 
mottakere av ytelser og flere vil få økt evne og mulighet til utdanning og lønnet arbeid. Aktuelle 
kommunale tiltak for å oppnå dette er jobbverksted, arbeidslag og faste praksisplasser i 
kommunen. 


Tiltakene vil bekjempe fattigdom og gi brukerne store personlige gevinster i form av økt 
selvbilde og mestringsfølelse. 


Tiltakene forventes å gi gevinster i form av redusert utbetaling av sosialstønad. Sekundært kan 
det forventes gevinster som resultat av arbeidslag og praksisplasser blant annet i form av økt 
vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og kommunale naturområder.  


 


Kompetanseutvikling 
Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at sektorens medarbeidere har de 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å levere tjenester i tråd med 
vedtatt kvalitet. Kompetanseutvikling blir derfor et av flere verktøy for å nå sektorens mål. 
Kurs, seminar, intern opplæring, e-læring, hospitering og nettverksbygging vil være relevante 
tiltak. I handlingsprogramperioden vil sektoren bl.a.fortsette satsingen på kompetanseutvikling 
innenfor demens, ernæring, psykisk helse og rus, og ledelse. Modellen med kvalitetsutvalg, 
rapportering på kvalitet og avvik og en årlig rullering av kompetanseutviklingsplan videreføres. 
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Standardisering 


 
I modellen vises tre grunnleggende prinsipper for forbedringsarbeid. Utgangspunktet for 
modellen er målene om økt kvalitet, økt produktivitet og økt medarbeidertilfredshet. Skal vi få 
det til må det jobbes med å redusere sløsing, øke fleksibilitet og redusere variabilitet (dvs 
standardisere). 


Tanken bak standardisering som strategi er å oppnå målene i modellen over ved å 
standardisere bruken av boligene og utførelse av tjenestene. Dette kan vi for eksempel gjøre 
ved å samle brukergrupper med like behov og dermed like kompetansebehov i samme 
bolig/område slik at prosesser for tjenesteyting kan tilpasses og standardiseres for målgruppen. 
Modellen er egnet for alle typer prosesser. 


Kjøp av tjenester  
Ringerike kommune yter helse- og omsorgstjenester til en rekke innbyggere med til dels svært 
ulike utfordringer. De fleste har bistandsbehov som vi har god kompetanse og kapasitet til å 
hjelpe innen egen organisasjon.  Det vil imidlertid alltid være en liten gruppe som det kan være 
utfordrende å gi forsvarlige tjenester. Bakgrunnen for dette er at behovet er lite i omfang slik at 
egne erfaringer er begrenset og dermed også lite utviklet fagmiljø.  


Disse gruppene er: 


• Demente med utstrakt atferdsproblematikk 


• Rus 


• Psykiatri 


• Dobbeltdiagnoser 


Vi har i dag avtaler med en rekke private leverandører av institusjonsplasser. Vi kjøper 
tjenester av disse etter at alle mulige tiltak er forsøkt innen egen organisasjon. Disse tiltakene 
er ofte kostbare, både når det gjelder økonomiske ressurser og når det gjelder slitasje på eget 
personal, pårørende og brukeren selv. Ved å kjøpe disse tjenestene har vi mulighet for å 
plassere mer presist, og ikke være tvunget til å samlokalisere brukere hvor dette kan være mer 
ødeleggende enn oppbyggende. 
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Timepris og enhetskostnad for praktisk bistand og institusjonstjenester er lavere hos private 
utførere enn i kommunal regi. Dette har flere årsaker bl.a. ulike pensjonskostnader og andel 
faglærte i tjenesten. For å kunne effektivisere tjenesten har vi to alternativer: 


1. Benchmarking av tjenesten for en ytterligere effektivisering av driften. 


2. Kjøp av tjenestene fra private leverandører. 


 


Rådmannen anbefaler at en i 2013 ser på praktisk bistand og en mulig effektivisering av denne 
tjenesten. 
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Teknisk sektor 


Status 
De tekniske områdene i Ringerike kommune omfatter tjenester knyttet til kommunal 
infrastruktur (veg, vann, avløp, rensing, park og idrett), kommunale bygg, brann og redning 
samt miljø- og arealforvaltning i kommunen. 
 


Det er ikke tilstrekkelig økonomi til vedlikehold av kommunale bygg og veger, og rådmannen er 
bekymret over det akkumulerte vedlikeholdsbehovet både for kommunale bygg og kommunale 
veger. Det vises til:  


Vedlikehold av bygg: kommunestyret sak 94/12 i møte 28.6.2012 


• Oppstart hovedplan veg: hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sak 140/11 i møte 
5.12.2011 


Det er besluttet at teknisk drift og eiendomsforvaltningen skal samlokaliseres på Follum. 
Innflyttingen startet i slutten av september 2012 og det forventes at alt er på plass våren 2013 
når nødvendig tilrettelegging er foretatt. Fra 1.10.2012, har derfor tekniske tjenester en ny 
organisering. Som følge av dette er det også etablert en «ny» eiendomsforvaltning med ansvar 
for forvaltning av kommunens inn-/utleie av boliger og eiendommer. 


Driftsrammer 


 


 


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
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Hovedutfordringer 
• Tilpasse aktivitet til knappe rammer i forhold til lovverk og samfunnets forventninger til 


tjenestene. 


• Håndtere et betydelig etterslep på vedlikehold på veger og bygninger. 


 


Mål 2012 – 2015   
• Ha gjennomgått og tilpasset aktivitetsnivået til politisk vedtatte økonomiske 


rammebetingelser. 


• Ha videreutviklet servicenivået overfor kommunens innbyggere og brukere slik at Ringerike 
kommune oppleves som en profesjonell, positiv og forutsigbar samarbeidspartner. 


• Tilrettelegge for næringsutvikling og økt befolkningsvekst gjennom effektive og forutsigbare 
plan- og byggesaksprosesser samt tilrettelegging av teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp, 
rens). 


 


Teknisk drift 
 


Fra 1.10.2012 omfatter teknisk drift følgende enheter: 


• Drift vann, avløp og renseanlegg (VAR) 


o Produksjon og distribusjon av drikkevann 


o Innsamling og rensing av avløpsvann 


• Drift vei, park og idrett 


o Vedlikehold av kommunale veier og gang-/sykkelveier 


o Drift av friområder, lekeplasser, parker og idrettsanlegg 


• Drift bygninger inklusiv vaktmester-, renholds- og vedlikeholdstjenester 


• Prosjektavdeling 


o Prosjektledelse ved utbygging, vedlikehold og oppgradering av kommunal 
infrastruktur, bygg og anlegg, utbyggingsavtaler 


Vann og avløp og renseanlegg 
Budsjett 2013 legger opp til videreføring av eksisterende driftsnivå. 


Ringerike kommune sammenligner seg årlig mot en rekke andre kommuner innen dette 
området. Enhetens kvalitets- og effektivitetsnivå ligger om lag på gjennomsnitt. Også gebyrene 
for vann- og avløpstjenester ligger om lag på gjennomsnitt for landet som helhet.  


Det er utarbeidet hovedplaner for både vann- og avløpssiden, hvor prioritering av tiltak og 
ramme for investeringene i en 10-årsperiode er vedtatt av kommunestyret. Planene rulleres 
minst en gang innenfor perioden eller når ytre rammebetingelser krever det.  


Hovedplan vann er under rullering. 


Som rådmannen orienterte om på Formannskapets seminar 18.-19.juni 2012, er investeringer i 
infrastruktur (vann, avløp, rens) viktig for å kunne møte den offensive veksten som ønskes i 
Ringerike kommune. Investeringsbehovene vil komme på distribusjonsnett (vann), overføring til 
renseanlegg (avløp) og ved Monserud renseanlegg og det kan dreie seg om betydelige beløp 
utover hva som synliggjøres i dette handlingsprogrammet. Det er nok vannkapasitet til å kunne 
håndtere forventet vekst mot 2030.  


Investeringsbehovene vil være avhengig av ønsket befolkningsvekst samt hvor fortettingene 
kommer i Hønefoss og hvilke andre utbyggingsområder som fremkommer i 
kommuneplanarbeidet. Parallelt med kommuneplanarbeidet vil derfor utfordringene for 
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infrastrukturen bli utredet slik at infrastrukturen er forberedt når veksten kommer. Det er også 
mulig at både hovedplan vann og avløp må revideres som følge av dette. Eventuelle 
økonomiske konsekvenser vil bli innarbeidet i fremtidige handlingsprogram. 


Kommunale veier og gatelys 
Det er lagt opp til videreføring av eksisterende driftsnivå, mens vedlikeholdet går noe ned. 


Ringerike kommune drifter sine veier på et kostnadsnivå om lag 65 prosent av gjennomsnittet 
av norske kommuner (KOSTRA). Det innebærer at vedlikeholdsnivået er langt under behovet, 
og våre veger forfaller mer og raskere enn andre steder. 


“Hovedplan vei” er under utarbeidelse, hvor de forskjellige trafikantgrupper får sine 
temakapitler ved siden av fellestemaer som framkommelighet, trafikksikkerhet, drift- og 
vedlikehold.  


Parkering 
Tiltakshaver starter utbygging av Brutorget i 2013. Dette medfører tapte inntekter. Rådmannen 
foreslår å kompensere dette med en økning av parkeringsavgiftene med kroner 5,- pr time. I 
tillegg forventes at det vil bli økt parkering på øvrige kommunale parkeringsplasser som følge 
av bortfallet. 


Park og idrettsanlegg 
Driften videreføres på dagens nivå. 


Rådmannen opplever økende avstand mellom publikums forventning og kommuneplanens 
visjoner og evnen til å levere i tråd med dette. Oppgavene er arbeidsintensive og kan oftest 
ikke erstattes av maskiner og utstyr. Noen av oppgavene ved park og idrett egner seg også for 
dugnad/frivillig arbeid forutsatt at kommunen sørger for planer og arbeidsledelse. 


Drift bygninger 
Omfanget i driften videreføres på nåværende nivå. Ordningen med ikke å bruke sykevikarer på 
vaktmestersiden i arbeidsgiverperioden videreføres og i begrenset omfang innen renhold. 
Løpende og mindre vedlikehold utføres av vaktmester, mens større vedlikehold blir gjennomført 
som tidligere av håndverksavdelingen. 


Det har ikke vært rom for å øke avsetningen til verken reparasjoner eller innkjøp av maskiner 
og utstyr i forhold til budsjett 2012, til tross for at nåværende utstyr begynner å bli gammelt og 
nedslitt.  


Vedlikehold bygg 
Rådmannen er svært bekymret for det akkumulerte vedlikeholdsbehovet på kommunale 
bygninger.  


Ringerike kommunes bygningsmasse representerer store verdier og manglende vedlikehold 
over tid vil medføre verditap.  


Rådmannen vil oppgradere oversikten over vedlikeholdsbehov og oppgraderings-
/investeringsbehov for kommunens eksisterende bygg. En revidert vedlikeholdsplan basert på 
denne oppgraderingen vil bli lagt frem til orientering for politisk nivå 1. halvår  2013. 
 


Eiendomsforvaltningen 
Eiendomsforvaltningen er organisert som en egen enhet fra og med 01.10.2012 og skal fylle 
rollen som en aktiv eiendomseier/forvalter og eiendomsutvikler for Ringerike kommune: 


Forvalte kommunens inn-/utleie av boliger og eiendommer til beste for kommunens innbyggere. 


• Gjennomføre, utvikle og salg av eiendommer. 


• Gjennomføre erverv av eiendom og rettigheter som er nødvendig for å kunne utføre 
vedtatte prosjekter. 
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• I samarbeid med teknisk drift lage driftsopplegg for  kommunens bygninger og 
eiendommer på en slik måte at de tjenesteytende funksjoner kan utøves mest mulig 
effektivt til beste for kommunens innbyggere. 


• I samarbeid med teknisk drift, prosjektavdelingen, sørge for en rasjonell gjennomføring 
av kommunens vedtatte investeringsoppgaver innenfor Eiendomsforvaltningens 
ansvarsområde til avtalt pris og kvalitet. 


 


Arealeffektivitet  
Et prosjekt knyttet til effektiv bruk av arealer ble gjennomført i 2012. En konklusjon var å se på 
arealer kommunen leier og muligheten for å fortette i arealer kommunen disponerer selv.  


Ringerike kommune betaler i dag (2012) ca. 5,5 millioner kroner for leie i Storgata inklusive 
felleskostnader og strøm / fyring. Rådmannen ser at det er mulig å avvikle store deler av 
leieforholdet ved å: 


• Utnytte ledige lokaler Norderhovhjemmet 


• Utvide leieforholdet på Follum (deler av miljø- og arealforvaltningen) 


• Fortette i rådhuset (servicetorg, deler av miljø- og arealforvaltningen) og på Hønefoss 
sykehjem (helsestasjon) 


• Fortette i andre ledige kommunale lokaler (fagforeningene) 


Rådmannen må forhandle om fortsatt leie for Kirkelig Fellesråd.  


Dette gir en forventet innsparing i 2013 (helårseffekt etter lett oppussing og flyttekostnader) på 
0,5 millioner kroner og fra 2014 på 3,5 millioner, hensyntatt at kommunen fortsatt må leie noe. 
En deling av miljø- og arealforvaltningen kan medføre lavere servicegrad da enheten med dette 
vil bli lokalisert på 2 steder. Dette vil bli kompensert ved å utnytte samarbeidsmulighetene i 
tilgjengelig teknologi. 
 


Miljø- og arealforvaltningen  
Enheten miljø- og arealforvaltning består av følgende avdelinger:  


• Areal- og byplan  


• Byggesak  


• Oppmåling  


• Landbruk (felles landbrukskontor med Hole kommune)  


 


Enheten har i grove trekk ansvar for følgende tjenester:  


• Planbehandling  


• Byggesaksbehandling  


• Utslippsbehandling  


• Kartforretninger, karttjenester og matrikkelføring  


• Landbrukssaker  


• Viltforvaltning  


• Eiendomsskatt  
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Målsetting 2013  
Mål 1 Tilrettelegge for utvikling av Ringerike og Hønefoss  
Lage gode planprosesser og byggesaker med god framdrift, som legger til rette for nye 
utviklingsprosjekter i samarbeid med private tiltakshavere. Ha kortere behandlingstid og færre 
«døde» saker. Dette vil støtte opp under vekst og innbyggertilfredshet.  


Mål 2 Øke servicenivået på tjenestene i forhold til tidsbruk, kvalitet og 
kundeopplevelse  
Effektivisere prosessene og legge til rette for døgnåpne tjenester. Ferdigstille digital plandialog 
og nye temakart. Forbedre elektronisk byggesøknad. Måle kundetilfredshet og følge opp med 
forbedringspunkter.  


Tilrettelegge for utvikling av Ringerikssamfunnet 
Ringeriksregionen står overfor flere muligheter de nærmeste årene som kan sikre god vekst i 
regionen. Et av de viktigste virkemidlene for å støtte opp under disse mulighetene er å legge til 
rette gjennom gode planer knyttet til planstrategi, kommuneplan, områdeplaner, 
reguleringsplaner, samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling mv.  


Dette er planarbeid som krever tid, engasjement både i lokalsamfunn og politisk og som må 
gjøres i forkant av den veksten som ønskes. Bemanningen er nå på et nivå som gir bedre 
planberedskap enn tidligere og som trolig gir kortere behandlingstid for sakene.  


Øke servicenivået på tjenestene i forhold til tidsbruk, kvalitet og kundeopplevelse  
Det er viktig å arbeide for god kundetilfredshet og å bedre denne. Vi må også være 
resultatorientert og åpen for å ivareta både kundenes og samfunnets behov. Døgnåpne 
selvbetjente tjenester er god service.  


Brann- og redningstjenesten 
Brann- og redningstjenesten har følgende avdelinger/ansatte: 


• Administrasjon: Brannsjef og merkantil medarbeider 


• Beredskapsavdeling: Leder beredskap, 4 vaktlag (hvert lag består av brannmester, 
brannformann og 4 brannkonstabler). 


• Forebyggende avdeling – Brannsyn: Varabrannsjef, branningeniør og 3 
overbrannmestere. 


• Forebyggende avdeling – Feiervesen: Avdelingsleder, 6 feiersvenner og en 
feierlærling. 


Antall ansatte blir da 39. Bemanningen er i tråd med Brannlovens dimensjoneringsforskrifter og 
gjeldende brannordning vedtatt av kommunestyret. 


Brannlovens § 11 lister opp brannvesenets primæroppgaver: 


• Informasjons- og motivasjonstiltak 


• Brannforebyggende tilsyn 


• Ulykkesforebyggende oppgaver 


• Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner 


• Være innsatsstyrke ved brann 


• Være innsatsstyrke ved akutte ulykker som kan inntreffe ( se kommunal ROS analyse) 


• Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 


I tillegg til dette utfører brannvesenet følgende «ikke lovpålagte» oppgaver: 


• Kontrollavlesning av strømmålere for RIK. Utføres av feierpersonell i forbindelse med 
tilsyn. Inntektsgivende arbeid. 


• Kontroll/registrering av brannkummer for Teknisk tjeneste 
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• Reparasjon/vedlikehold av krykker for Hjelpemiddelsentralen 


• Kursansvarlig for opplæring i utrykningskjøring. Har kun overordnet ansvar, opplæringen 
blir gjennomført av Granstad Utrykningskurs. Inntektsgivende arbeid.  


• Noe materiellvedlikehold for Sivilforsvaret. 


Beskrivelse av hovedmål for brann- og redningstjenesten 


Brann- og redningstjenestens hovedmål 
Ringerike brann- og redningstjeneste skal være organisert og utrustet tilfredsstillende og være 
bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse til å sikre mennesker, dyr og 
materielle verdier og til å begrense skadeomfang ved brann og andre akutte ulykkestilfelle. 


Et gjennomgående prinsipp for alle aktiviteter er at brann- og redningstjenesten er en 
serviceinstitusjon som legger vekt på innbyggernes behov. Det vil si at de skal føle rimelig 
personlig trygghet. 


Vårt hovedmål nås både gjennom forebyggende virksomhet og utøvende rednings- og 
slokkeinnsats. 


Vi skal være en ressurs for andre resultatenheter med hensyn til kurs, øvelser og passende 
arbeidsoppgaver og bidra til at disse løser sine oppgaver på en god måte. 


Brann- og redningstjenesten skal bidra aktivt med hensyn til måloppnåelse av 
Kommuneplanens vedtatte satsningsområder, samt andre styrende dokumenter og vedtak.   


For å nå denne målsettingen vil vi i perioden ha fokus på følgende: 


• Ledergruppeutvikling i regi av Agenda Kaupang. Dette omfatter toppledergruppa 
(brannsjef og avdelingsledere) og utvidet ledergruppe hvor også de 4 brannmesterne er 
(utrykningsledere) med.  


• Full gjennomgang/ajourføring av eget HMS-system. 


• Involvere utrykningsavdelingen til mer informasjonsvirksomhet innen forebyggende 
brannvern slik som Åpen dag, Aksjon boligbrann og Julekalender for alle 5. klassinger.  


• Fullføre påbegynt opplæring (Deltidsreformen) for resten av deltidsstyrken på Sokna og 
Nes i Ådal. 


• Intensivere øvelseshyppigheten for faste- og deltidsmannskaper. 


• Kompetanseheving gjennom etterutdanning ved Norges Brannskole og andre eksterne 
kurs/seminarer. Dette er sterkt avhengig av at det stilles nødvendige økonomiske midler 
til rådighet.  


• Starte/iverksette innføring av nødnett. Dette er en krevende prosess som innebærer 
utskifting av alt sambandsutstyr og opplæringstiltak. Nytt utstyr levers kostnadsfritt, 
men det påløper betydelige kostnader til lisenser etter hvert.  


Ressurser 
En sak vedrørende bemanning, kompetanse og materiell ble behandlet av kommunestyret i sak 
95/12. Denne saken gir en status på avvik i forhold til lovpålagte kompetansekrav, 
tilstandsrapport på kjøretøyer/materiell og behov for nytt materiell. Behovene som fremkommer 
her er i hovedsak innarbeidet i årsbudsjett 2013 og forslag til investeringsbehov 2013-2016. 
Kommunestyret vedtok å ta saken til orientering. 
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Tilleggsbevilgninger og avsetninger med mer 


Driftsrammer 


 
Midlene til KLP reguleringspremie avsettes i budsjettet, men fordeles på de aktuelle områder i 
løpet av budsjettåret. Det samme gjelder formannskapets disposisjonskonto. 


Netto avsetninger KLP 
Ringerike kommune har siden 2002 fulgt reglene om å amortisere premieavviket over 15 år.  
Fra 2012 er dette endret til 10 år.  Det vil kunne medføre en endret kostnad for kommunen, 
avhengig av hvilken retning premieavviket slår ut (kan bli positivt/negativt).  Ulempen ved 
ordningen er at man skyver foran seg et stadig større premieavvik, som etter hvert vil påføre 
kommunen stadig større pensjonskostnader. 


Reguleringspremie KLP kommer i tillegg til de ordinære premie- og tilskuddssatser som belastes 
løpende gjennom året.  Reguleringspremien bestemmes av utfallet på lønns- og 
pensjonsoppgjøret. Faktura for reguleringspremien blir sendt ut i september/oktober. 
Reguleringspremien blir beregnet av brutto premiereserve på det tidspunktet 
reguleringspremien forfaller og budsjettavsetningen fordeles til virksomhetene.  Utbytte fra KLP 
kan kun anvendes til reduserte pensjonskostnader og budsjetteres her som fradrag i forhold til 
reguleringspremie.  


Formannskapets disposisjonskonto 
Det avsettes 1,0 million kroner til formannskapets disposisjonskonto, og tilsvarer nivået for 
2012.  


Ringerike Utvikling 
Samlet serviceavgift/medlemsavgift på kroner 1,333 millioner kroner er avsatt i budsjettet.   


Ringerike kirkelige fellesråd 
Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd er foreslått økt fra 13,684 millioner kroner i 2012 til 
14,607 millioner kroner i 2013. 


Kirkelige fellesråd – investeringstiltak 


 


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


2013 2014 2015 2016
Kirker oppgradering 1 000 1 000 1 000 1 000
Gjenoppbygging Hønefoss kirke 20 000
Fellesrådet - Oppgradere varmekilde 3 110 600
Fellesrådet - Sprinkling 1 650 1 400
Krematoriet - Frysecelle for kister 185


5 945 23 000 1 000 1 000
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Finansutgifter og – inntekter 


 
 


Innledning 
Netto finansutgifter innebærer at man ser utgifter knyttet til gjeldsbetjening (renter og avdrag) 
i sammenheng med renteinntekter og avkastning på bankinnskudd, utbytte mv. Netto 
finansutgifter er utgiftene kommunen sitter igjen med etter at finansinntektene er trukket fra.  


Som en hovedregel bør ikke netto finansutgifter overstige 6 prosent av kommunens 
driftsinntekter. Også i handlingsprogramperioden legges det opp til at netto finansutgifter 
holdes under 6 prosent. For å få til dette har rådmannen sett det som nødvending å legge 
minimumsavdrag til grunn for hele perioden. 


Når det gjelder 2016 skyldes den høye andelen finanskostnader at det er lagt inn bygging av 
nytt sykehjem og ny skole.  For å kunne gjennomføre utbygging av disse byggene er man 
avhengig av høyere grad av egenkapital og statlige tilskuddsmidler.  Dette er så langt ikke lagt 
inn i finansieringen. 
 


 
I opprinnelig plan for nedbetaling av lånegjeld var det lagt inn nedbetaling med 55,2 millioner 
kroner i 2013, 58 millioner kroner i 2014 og 59,7 millioner kroner i 2015.  Det vil si at det for 
handlingsprogramperioden nedbetales 46,9 millioner kroner mindre enn det som ligger i 
opprinnelig plan.  Reduserte avdrag fører også til høyere renteutgift samlet for perioden.  Dette 
utgjør i underkant av 4 millioner kroner med den rente som er lagt til grunn det enkelte år i 
perioden. 
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Utbytte 
Kommunen mottar et årlig utbytte fra Ringeriks-Kraft AS hvor kommunen har en eierandel på 
88 prosent og Hole kommune 12 prosent. Kommunestyret vedtok i forbindelse med 
økonomiplan-vedtaket 2012 å be om et utbytte på 21,1 millioner kroner.  Utbyttet er gjennom 
2012 redusert til 11,4 millioner kroner grunnet økte kostnader etter stormen Dagmar i julen 
2011 som svekket årsresultat til kraftselskapet. For planperioden 2013 til 2016 foreslås en årlig 
reduksjon av utbyttet på 6 millioner kroner, fra 21 til 15 millioner kroner.  


Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd 
Det budsjetteres med 4 millioner kroner i renteinntekter av bankinnskudd og 
overskuddslikviditet i 2013, økende til 10 millioner kroner i 2016. Årsaken til økningen er 
økende ventet rentenivå og ventet bedre likviditet som en indirektefølge av nedbetaling av 
tidligere års underskudd.  


Renteinntekter og renteutgifter fra formidlingslån (Startlån) 
Det er budsjettert med opptak av 35 millioner kroner i formidlingslån årlig i planperioden. Dette 
er Startlån fra Husbanken som kommunen kan formidle til sine innbyggere. Startlån er en 
låneordning for de innbyggerne som sliter med å komme inn på boligmarkedet, eller har 
økonomiske problemer slik at de står i fare for å miste eksisterende bolig. Avdragene som 
kommunen betaler til Husbanken og mottatte avdrag fra låntakerne, budsjetteres på 
investeringsbudsjettet, mens renteutgifter kommunen har til Husbanken og renteinntekter 
kommunen mottar fra låntakerne, budsjetteres over driftsbudsjettet.  


I 2013 budsjetteres det med en nettoutgift vedrørende Startlån på driftsbudsjettet på om lag 
1,4 millioner kroner. Dette som følge av at ventede renteutgifter kommunen må betale til 
Husbanken blir høyere enn renteinntektene kommunen vil få inn. Denne nettoutgiften er ventet 
å øke med økt rentenivå til om lag 2,2 millioner kroner i 2016.  Det er budsjettert med et tap 
på 10 prosent. Dersom tapet blir lavere, vil nettoutgiften for kommunen reduseres. 


Renteutgifter på kommunens investeringsgjeld 
Kommunen har adgang til å ta opp langsiktig gjeld for å delfinansiere investeringer. Siden 
Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret, må alle låneopptak godkjennes av 
Fylkesmannen.  


Ringerike kommunes finansreglement tilsier at gjeldsporteføljen skal ha en sammensetning som 
har en fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). 
Anslag tilsier at fastrenteandelen på gjeldsporteføljen vil være om lag 46 prosent ved utgangen 
av 2012.  


I budsjettet for 2013 forutsettes det at ved opptak av nye investeringslån sikres 25 prosent av 
lånebeløpet. Dette for å ta høyde for utgifter til rentesikring i årene som kommer. For Ringerike 
kommune vil altså renteutgiftene påvirkes både av den flytende renten på kommunens lån, og 
på kostnaden knyttet til å oppnå nødvendig rentesikring, her omtalt som fastrente.  


Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av sterk uro blant annet som følge av 
gjeldskrisen i Europa, som man frykter vil utløse en europeisk bankkrise. Hittil i høst har Norges 
Bank holdt styringsrenten i Norge uendret. Det er ventet at renten vil holdes lav et stykke 
fremover og eventuelt settes ytterligere ned, før den på noe sikt settes opp mot mer normale 
nivåer. Usikkerheten om den videre renteutviklingen er imidlertid nå uvanlig stor.  


I tillegg til utviklingen i styringsrenten, må Ringerike kommune også se hen til utviklingen i 
renten i pengemarkedet. Denne er vanligvis veldig lik styringsrenten, men i usikre tider vil den 
kunne øke uavhengig av styringsrenten som en følge av sviktende tillit i finansmarkedene. 
Dette vil påvirke hva kommunen må betale i rente på sine lån.  


På grunn av usikkerheten i markedene er det meget vanskelig å anslå fremtidig renteutvikling. I 
budsjettet for 2013 er det forutsatt en flytende rente på 2,9 prosent i gjennomsnitt og at 
rentesikring vil kunne skje til 3,5 prosent rente. Da Ringerike kommune har vesentlig høyere 
finansutgifter enn inntekter, er det forsøkt heller å ligge noe for høyt i renteforutsetningen enn 
for lavt.  Videre i planperioden er følgende forutsetninger vedrørende renten lagt til grunn:  
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Kommunens driftsøkonomi er følsom for endringer i rentenivået og dette er dermed en 
risikofaktor i budsjetteringen. Jo høyere investeringsgjeld, jo større vil effekten av en 
renteøkning bli. Selv en liten økning i renten utover forutsatt nivå vil gi vesentlig økte 
driftsutgifter. En grov beregning viser at ett prosentpoengs økning i renten vil kunne gi økte 
renteutgifter med ca. 5 millioner kroner.  


I tillegg til renteutgiftene knyttet til kommunens lånegjeld (investeringslån og formidlingslån) er 
det budsjettert med renteutgifter knyttet til bruk av driftskreditter i begynnelsen av 
økonomiplan-perioden.  


Avdragsutgifter på kommunens investeringsgjeld 
I henhold til økonomiforskriften skal gjeld avdras med like årlige avdrag, og kommunelovens § 
50 nr. 7 a har beskrevet et minimumskrav for avdrag: 


Minimumsavdrag: ”Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige 
den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte”. Dette er kravet til 
minimumsavdrag – større avdrag kan beregnes.  


Poenget er at gjelden som et minimum skal nedbetales i takt med kapitalslitet.  


Ringerike kommune har de siste årene kun betalt minimumsavdrag på investeringsgjelden. På 
sikt anbefales at gjelden nedbetales i tråd med nedbetalingsplanene fra kommunens långivere.  


Foreløpige beregninger indikerer at minimumsavdrag i 2012 blir om lag 41 millioner kroner. For 
2013 er det budsjettert med minimumsavdrag lik 42 millioner kroner. Nivået på 
minimumsavdraget er så lavt at det representerer avdragsutsettelser i forhold til ordinære 
nedbetalingsplaner fra bankene. Det må understrekes at forutsatte minimumsavdrag er anslag 
og er derfor en usikker faktor i budsjettet. Faktisk minimumsavdrag må beregnes det enkelte 
regnskapsår.  
 


Utviklingen i investeringsgjelden  
Gjeldsutviklingen i budsjettet er beregnet med utgangspunkt i anslag på kommunens lånegjeld 
per 31.12.2012 på om lag 827 millioner kroner (eksklusivformidlingslån/startlån til videre utlån) 
og planlagte låneopptak i henhold til investeringsplanen.  


På grunn av kommunens akkumulerte driftsunderskudd vil investeringsaktiviteten i årene 
fremover måtte begrenses til kun det mest nødvendige. For å finansiere disse investeringene, 
samt allerede igangsatte prosjekter, er det budsjettert med følgende låneopptak i perioden:  


 
 


År Flytende rente Rente på sikrede lån
2012 3,50 % 4,50 %
2013 2,90 % 3,50 %
2014 3,75 % 4,75 %
2015 4,50 % 5,50 %
2016 5,25 % 6,25 %


År Låneopptak til 
investeringsformål (1000 kr)


2013                                    98 353 
2014                                 138 347 
2015                                 136 856 
2016                                 525 951 


Sum i perioden                                 899 507 
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Figuren nedenfor viser utviklingen i ventet gjeld til investeringsformål i perioden, gitt 
forutsetningene i budsjett for 2012.  
 


 


Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 5 sier at en andel av 
merverdiavgifts-kompensasjonen fra investeringer skal overføres fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. For 2013 skal 80 prosent av momskompensasjonen fra 
investeringsaktivitet overføres fra drift til investering, i 2014 skal hele inntektsposten 
budsjetteres i investeringsregnskapet. Dette er innarbeidet i økonomiplanen.  


I tillegg til overføringen som gjelder merverdiavgiftskompensasjon, er det budsjettert med en 
mindre årlig overføring fra drift til investeringsregnskapet som gjelder renteinntekter på tre 
fond (næringsfond, frikjøp parkeringsplasser og tilfluktsrom). 


Utvikling i kommunens ubundne investeringsfond 
 


 
 


IB ubundet inv fond 2012 26 909 026
Disp i budsjett 2011 -18 504 990
Tertialrapp: Dekke undersk egenkap innsk KLP -413 490
Tertialrapp: Styrke m salgsinnt 351 572
Tertialrapp: Finansieringsbehov generelt -500 000


0
0


UB ubundet inv fond 2011 7 842 118
2013: Egenkapitalinnsk KLP -3 800 000


0
0


Saldo fond 4 042 118
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Nedbetaling av akkumulert underskudd fra tidligere år 
Ved inngangen til 2012 var akkumulert driftsunderskudd 94,9 millioner kroner. Ringerike 
kommunes akkumulerte underskudd anslås til om lag 66 millioner kroner ved utgangen av 
2012, gitt at resultat for 2012 blir som budsjettert, og nedbetaling av akkumulert underskudd 
med 28,5 millioner kroner. 


I budsjettet for 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 35,084 
millioner kroner. I handlingsprogrammet ligger det nå inne en forventet nedbetaling med 
26,005 millioner kroner i 2014.  Følger vi denne takten for nedbetaling av akkumulert 
underskudd vil det gjenstå 5 millioner kroner å inndekke i 2015. Det vil være en prioritert 
oppgave å fortsette arbeidet med å redusere driftsbudsjettet for å kunne overholde denne 
planen for nedbetaling av det akkumulerte underskuddet. 


I henhold til kommuneloven § 48.4 skal underskudd maksimalt inndekkes over 4 år. Kommunal 
og regionaldepartementet kan godkjenne inndekning over mer enn 4 år, dog maks 10 år. 
Resultatet for 2011 ble bedre enn budsjettert, og underskuddet på 15,6 millioner kroner som 
oppsto i 2007 ble der for inndekket innenfor fristen på 4 år. Imidlertid vil ikke underskuddet på 
85,5 millioner kroner fra 2008 eller underskuddet på 25,7 millioner kroner fra 2009 bli nedbetalt 
over 4 år, gitt forslaget til budsjett for 2012 og de påfølgende årene. Ringerike kommune må 
dermed få godkjennelse fra departementet for denne nedbetalingsplanen.  
 


Figuren nedenfor illustrerer foreslått nedbetaling av tidligere års underskudd:  
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Likviditetsbudsjett 


Figuren nedenfor viser forventet likviditetsutviklingen for kommunens samlede midler i 2013.  
Som det fremgår av grafen forventes likviditeten å være tilfredsstillende gjennom 2013, med 
noen kortere perioder hvor det vil kunne være behov for å trekke på innvilget kreditt. 


Likviditetsutvikling i Ringerike kommune  


 


Etter kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser 
til forfall. For å sikre dette, er det nødvendig å sette opp et likviditetsbudsjett for 2013 som 
viser ventede inn- og utbetalinger gjennom året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett.  


Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 2013. Formålet med 
likviditetsstyringen er å sikre at kommunen har tilstrekkelige likvider til å oppfylle kravene i 
kommuneloven.  


Videre er formålet med likviditetsstyringen å minimere rentekostnader knyttet til bruk av 
trekkrettighet og likviditetslån. I tillegg søkes det å forvalte eventuell overskuddslikviditet slik at 
det oppnås en høyere avkastning på midlene samtidig som risikoen begrenses til et minimum.   


Årsaken til at det må lages et likviditetsbudsjett i tillegg til drifts- og investeringsbudsjettet er 
at det i enkelte tilfeller er forskjell mellom kostnader og utbetalinger, og inntekter og 
innbetalinger. På enkelte områder er det regelverk som bestemmer at utbetalinger skal skje på 
andre tidspunkt enn kostnadsføring. Dette gjelder for eksempel utbetaling av feriepenger. I 
tillegg er ikke alle kostnader betalbare, det vil si at det ikke alltid følger en utbetaling med 
kostnaden. Avskrivninger av anleggsmidler er et eksempel på dette. I motsatt retning vil det 
kunne være slik at pensjonspremien som betales til pensjonsleverandøren er høyere enn 
pensjonskostnaden som regnskapsføres det enkelte år. Dette vil svekke likviditeten. Videre vil 
det ofte foreligge tidsforskyvninger mellom inntekter og utbetalinger som gir et likviditetsbehov 
en kort periode.  


Likviditetsbudsjett for 2012 har kommunen hatt en trekkrettighet på 200 millioner kroner.  
Denne trekkrettigheten søkes videreført inn i 2013.  Det er viktig å understeke at 
trekkrettigheten ikke er benyttet i 2012, men ligger som en sikkerhet for dekning av løpende 
driftsutgifter. 


Investeringer 


Tiltak i investeringsplanen 2013 – 2016 
• Uspesifiserte tiltak (skoler, barnehager og div tiltak helse slått sammen) 
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• PC i ungdomsskolen 


• IKT investeringer 


• IT prosjekt skrivere 


• IT elektronisk meldingsutveksling 


• IT nettbrett politikere 


• Nytt økonomi-/lønns- og personalsystem 


• Helse, Austjord beredskap 


• Maskinpark 


• Kommunale veier 


• Gatelys 


• Park og idrett 


• Byfornyelse 


• Brann og redning, ny stigebil 


• Brann og redning, kjøpe ut 3 leasingbiler 


• Brann og redning, kjøpe ut leaset skogbrannbil 


• Brann og redning, tungredningskompressor 


• Brann og redning, ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 


• Universell utforming Ullerål skole 


• Heradsbygda idrettsanlegg 


• Utskifting av heiser 


• Prosjektering 


• Energimerking 


• Ny lift 


• Biler/transportutstyr 


• Sentral driftsstyring 


• Rehabilitering Sokna skole 


• Rehabilitering Hov ungdomsskole 


• Ny sentrumsbarnehage 


• Nytt sykehjem 


• Ny skole Hønefoss syd 


• Rehabilitering Schjongshallen 


• Utstyr renhold og vaktmester 


• Gjenoppbygging Hønefoss kirke, kommunal andel 


• Oppgradering kirker 


• Oppgradere varmekilde kirker 


• Sprinklinganlegg kirker 


• Frysecelle for kister krematoriet 


• Utskifting vannledninger 


• Utskifting avløpsledninger 


• Hovedplan vann 
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• Hovedplan avløp 


• Vannrensing og utvendig høydebasseng Kihlemoen 


• Nødstrømsaggregater vannforsyning 


• Monserud slamfortykker 


• Monserud sentrifuge og gassmotor 


• Fellesprosjekter vann og avløp Hønefoss 


Innledning 
Investeringene deles inn i to kategorier: ikke-rentable og rentable investeringer.  


Investeringer innenfor vann, avløp og renseanlegg er rentable, idet de finansieres gjennom 
avgifter og gebyrer fra kommunens innbyggere. Tilsvarende gjelder andre tiltak som finansieres 
i sin helhet gjennom statstilskudd og husleie/salgsinntekter. 


Endring vedrørende merverdiavgiftskompensasjon investeringer fra 2010 
I 2004 ble det innført en ordning med generell merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og 
fylkeskommuner. Ordningen ble finansiert gjennom reduksjon i rammetilskuddet fra. På den 
bakgrunn ble det fastslått at også merverdiavgiftskompensasjon investeringer skulle føres i 
driftsregnskapet.  


Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2010 endring slik at merverdiavgiftskompensasjon 
knyttet til investeringer gradvis skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Dette har virkning 
fra og med 2010 hvor minimum 20 prosent av inntektene fra merverdikompensasjonen skal 
overføres fra drift til investeringsregnskapet. Dette trappes gradvis opp slik at fra 2014 skal all 
kompensasjon vedrørende investeringer føres i investeringsregnskap/budsjett. 


Investeringsplanen med finansiering i tillegg til oversikt over allerede vedtatte 
investeringsprosjekter følger nedenfor. 


Finansiering 
Samlet finansieringsbehov for investeringene 2013-2016 er i underkant av 1,3 milliarder 
kroner.  Egenfinansiering (dvs. ikke lånefinansiering) av ikke-rentable investeringer bør være på 
minimum 50 prosent og ikke mindre enn 25 prosent.  


I investeringsbudsjett for 2013 utgjør de ikke-rentable investeringene 55,8 millioner kroner.  
Det er ikke budsjettert med overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering utover det beløp 
som gjelder merverdiavgiftskompensasjon investeringer og renter knyttet til næringsfond, 
parkeringsfond og fond tilfluktsrom. Egenfinansiering ved bruk av ubundet investeringsfond 
beløpet seg til 3,8 millioner kroner i 2013 og dette relaterer seg til finansiering av 
egenkapitalinnskudd KLP. 


I tråd med ny forskrift fra 2010 skal i 2013 minimum 80 prosent av 
merverdiavgiftskompensasjon generert av investeringer pliktig overføres til 
investeringsregnskapet. Fra 2014 skal 100 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen 
overføres til investeringsregnskapet. 


Så lenge kommunen har et oppsamlet regnskapsmessig merforbruk vil det være nødvendig å 
holde investeringene på et lavt nivå. Kommunens investerings- og gjeldsnivå knyttet til selve 
driftsbalansen gjennom renter og avdrag på lån. 


Fylkesmannens generelle syn ved lånegodkjenning til ROBEK-kommuner er: 


• Budsjett- og økonomiplan må være i balanse. 


• Nye lån må i størst mulig grad være selvfinansierende. 


• Lån som øker driftsutgiftene kan bare i unntakstilfeller godkjennes. 


Egenkapitaltilskudd 
I budsjettvedtaket er forventet krav om egenkapitaltilskudd KLP (Kommunal 
Landspensjonskasse) innarbeidet med 3,8 millioner kroner årlig i perioden som er 0,5 millioner 
høyere enn for 2012 grunnet høyereinnbetaling i 2012 enn budsjettert. Dette tilskuddet skal 







Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2013-2016 – Budsjett 2013 


 Side 46 
 


føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Det foreslås derfor finansiert ved 
bruk av ubundet investeringsfond. 


Sluttrapport 
Alle politisk vedtatte enkeltprosjekter/enkeltinvesteringer skal avsluttes med en sluttrapport 
som legges frem for politisk behandling. Sluttrapporten vil som minimum inneholde: 


Beskrivelse av prosjektets mål og intensjoner 


• Gjennomføringsprosessen 


• Prosjektets resultat sett opp mot mål og intensjoner 


• Regnskap sett opp mot budsjett og politiske bevilgninger. Rådmannen skal foreslå 
inndekning av eventuelt merforbruk (rådmannen kan benytte tertialrapport for 
inndekning). Eventuelt mindreforbruk kan ikke benyttes til andre prosjekter uten politisk 
tilslutning. 


Dersom det er behov for å avsette midler for garantioppfølging og mulig etterarbeid, så skal 
dette fremgå av sluttrapporten. Rådmannen anbefaler at slike midler avsettes fra det enkelte 
prosjekt til en felles ”pott” som gis navnet ”garantioppfølging” slik at kommunen slipper mange 
småposter i budsjettet. Sluttrapport skal skrives og sendes til politisk behandling senest 3 
måneder etter åpning eller at prosjektet er overlevert Ringerike kommune til drift og 
vedlikehold. 


Nærmere om nye/endrede tiltak 
Det har kommet presisering av retningslinjer for skille mellom drift og investeringer. For at det 
skal være en investering forutsettes at tiltaket 


• har en økonomisk levetid på minimum 3 år 
• har en anskaffelseskostnad på minimum kroner 100 000,- (i løpet av prosjektperioden) 
• er en påkostning som øker anleggets bruksverdi 
• er en påkostning som fører anleggsmidlet til en annen stand eventuell bedre standard 
• er en påkostning som øker kapasiteten eller funksjonaliteten 
• er en påkostning som utvider eller endrer bruksområdet 


Det forutsettes at alle tiltakene oppført i investeringsplanen tilfredsstiller disse kravene. 


Ikke-rentable investeringstiltak 


Uspesifiserte tiltak 
Sammenslåing barnehage, skole og helse. 


Barnehager  
Det er et betydelig behov for tiltak i barnehagene. Det foreslås avsatt kroner 500 000,- årlig i 
perioden 2013-2016, til sammen 2 millioner kroner.   


Tiltakene i barnehagene har som målsetting å: 


• Gjennomføre tiltak som gir mer plass til undervisning. 
• Tilrettelegge for mer fleksibel organisering og tilpasning til kravene i lærerplanen. 
• Tilrettelegge uteområdene til aktivitet, lek og nærmiljøanlegg.  


Skoler - oppgradering 
Det er betydelig behov for tiltak i skolene. Det foreslås avsatt 7 millioner kroner årlig i periode 
2013-2016, til sammen 28 millioner kroner.  


Tiltakene i skolene har som målsetting å: 


• Gjennomføre tiltak som gir mer plass til undervisning. 
• Tilrettelegge for mer fleksibel organisering og tilpasning til kravene i lærerplanen. 
• Tilrettelegge uteområdene til aktivitet, lek og nærmiljøanlegg 
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Omsorgsområdene – tilpasning og diverse utstyr 
Det avsettes 1 million kroner årlig i perioden 2013-2016, til sammen 4 millioner kroner.  


PC til alle elever i ungdomsskolen 
Fra 2007 er det årlig avsatt 2,7 millioner kroner slik at alle elever fra 8. trinn får tilgang på PC 
og digital undervisning. Tiltaket er vesentlig for å nå målene i kunnskapsløftet og gi en 
kostnadseffektiv drift. Total kostnad for perioden 10,8 millioner kroner. 


IKT-investeringer 
Det avsettes 7,1 millioner kroner i 2013 og 6,6 millioner kroner årlig i perioden 2014-2016 til 
IKT-investeringer.  Avsetningen skal også dekke IT-investeringer innen helse, nødvendig 
oppgradering av IKT-infrastruktur i skolen mv. Total kostnad for perioden 26,9 millioner kroner.  


Prosjekt skrivere 
Det avsettes 3,5 millioner kroner i 2013 for å innføre en løsning for utskrift som gir 25 % lavere 
driftskostnader, sikrere og forutsigbar utskrifter for ansatte og elever innen 01.12.2013. For 
Ringerike vil dette utgjøre fra 1,5 millioner pr. år i sparte driftsutgifter. 


Elektronisk meldingsutveksling 
Elektronisk samhandling innen helse Norge, mellom kommunen, sykehus, fastlege, NAV mv. 
Meldingsutveksling fører til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre 
tilgjengelighet og effektivitet. Det avsettes 1 million kroner årlig i 2013 og 2014, til sammen 2 
millioner kroner. 


Nettbrett politikere 
En opptrapping av prosjektet ved at alle råd og utvalg blir papirløse. Dette utløser et 
investeringsbehov på 0,18 millioner kroner. Ungdomsrådet kan ta i bruk Connect-løsningen 
uten ekstra kostnader siden alle ungdomsrepresentantene har PC via skolen og de politiske 
representantene har nettbrett. Connect-løsningen legger til rette for voteringssystem som det 
bør vurderes å ta i bruk. Kostnad er ikke kjent da løsningen lanseres høsten 2012. Det foreslås 
å sette av til sammen 0,23 millioner kroner til formålet i 2013. 


Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem 
Ringerike kommune gikk i 2010 over til nytt økonomi, lønns- og personalsystem.  Gjeldende 
avtale løper frem til mai 2014.  Det har vært en rekke problemer med systemet, spesielt 
knyttet til lønns- og personaldelen.  Leverandøren har sluttet å selge systemet til nye 
kommuner, og driver kun feilrettinger og mindre utviklingsarbeider.  


På bakgrunn av dette er det behov for å gjøre en vurdering av hvilke fremtidige løsninger 
kommune skal benyttet.  Beløpet som foreslås avsatt i 2014, 1 million kroner, er ment for å 
kunne kjøpe nødvending bistand til kartlegging og vurdering av fremtidig løsning.  


Ringerike kommune har sammen med en rekke andre kommuner fremmet krav om økonomiske 
kompensasjon for alle de merkostnader kommunen er påført etter innføringen av systemet.  
Kravet bestrides av leverandør av systemet.  Det er for tidlig å si om det vil utvikle seg til å bli 
en tvistesak. I så fall kan det bli nødvendig å fremskynde vurderingen av andre løsninger. 


Austjord beredskap 
Austjord beredskap er knyttet til nødstrømsaggregatet som må oppgraderes. Det er 
boligstiftelsens eie. Nøyaktig kostnadsoverslag er ikke mottatt men det foreslås avsatt 0,5 
millioner kroner i 2013. 


Teknisk – maskinpark 
I økonomiplanen foreslås det avsatt 2 millioner kroner i 2013, 3 millioner kroner i 2015, 2,5 
millioner kroner i 2015 og 2 millioner kroner i 2016 til utskifting av biler og maskiner 
vedrørende teknisk tjeneste.  Området er utstyrt med mye gammelt utstyr og biler fra 1980-
tallet som ikke har den innebygde sikkerhet som nyere utgaver har.  Total kostnad 9,5 millioner 
kroner.  
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Kommunale veier  
I økonomiplanen foreslås det avsatt 2 millioner kroner i 2013 og videre 3 millioner kroner årlig i 
perioden 2014-2016 til kommunale veier, til sammen 11 millioner kroner.  


Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette 
gjelder bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og 
trafikksikkerhetsaspekter.  


Midlene brukes til oppgradering av parseller på de 250 kilometer kommunale veier og gang/-
sykkelveier kommunen drifter. En stor andel av veinettet er bygget med enkle midler før 1970 
og fundamenteringen er mangelfull. Dette medfører stort behov for utskiftning av bærelag, 
fornying av stikkrenner og dekkereparasjoner. 


Driftsbudsjettet er også så lite at mangel på løpende vedlikehold forverrer tilstanden. 


Ut ifra en faglig synsvinkel burde beløpet ha vært mellom 5-10 millioner kroner årlig for å 
stanse forfallet i veikapitalen og bevege seg mot en forsvarlig standard. 


Gatelys - oppgradering 
Ringerike kommune eier og drifter ca. 5 200 lyspunkter langs veinettet. Størsteparten av 
oppgraderingsmidlene ble i flere år brukt til utskifting av PCB-holdig armatur. Dette medfører at 
gamle installasjoner med trestolper og luftstrekk har blitt stående lenge uten vedlikehold og det 
er fare for at tilsynsmyndigheten vil kreve frakopling fra strømnettet.  


Dette er også eneste finansieringskilde for nye lyspunkter som publikum sender ønsker/krav 
om. Det finnes en venteliste på gatelys, det dreier seg om 35-40 steder og de eldste ønskene er 
mer enn 10 år gamle!  


Det foreslås avsatt 0,5 millioner kroner årlig til tiltaket i perioden, til sammen 2 millioner 
kroner.  


Park og idrett 
Utskifting av kunstgressmatte i Idrettsparken. Garantitiden på 6 år utløper i 2014 og vinterdrift 
skader kunstgresset ekstra. På bakgrunn av påstander om at matta er dårlig, er det grunn til å 
tro at det vil være behov for fornyelse i 2014. Det foreslås avsatt 3,5 millioner kroner i 2014. 


Byfornyelse  
Midlene går til fellesprosjekter hvor andre aktører har tiltak og Ringerike kommune kan gå inn å 
bidra for å oppnå helhetlige løsninger. Disse midlene er svært viktige for utvikling av byrom og 
samferdsel i Hønefoss. Kommunen har i samarbeid med utbygger av fjernvarme oppnådd 
estetiske løft langs traseen med beskjedne midler, og det er helt avgjørende at man har 
finansiering når prosjekter kommer til utførelse. 


Det foreslås videreført med 1 million kroner årlig i perioden 2013-2016, til sammen 4 millioner 
kroner.   


Brann og redning – stigebil 
Eksisterende stigebil er nå 15 år og rådmannens oppfatning er at det ikke vil være lønnsomt å 
bruke et større beløp for å renovere bilen. Stigebilen vil da fortsatt ha en relativt gammel 
teknologi både elektronisk på stigedelen og chassisdelen. Anbud på stigebil/lift fra 2009 viste et 
prisoverslag på 7,24 millioner kroner.  Investeringstiltaket tas inn i 2013 med 7,4 millioner 
kroner.   


Brann og redning – kjøpe ut 3 leasingbiler 
Brannsynsavdelingen har i dag 3 stk. Suzuki XL-7 2005 modeller. En av bilene er også utstyrt 
som reservevaktbil med blålys og sirene. Bilene benyttes ved tilsyn og ved ulike andre oppdrag. 
Bilene har ved årets utgang vært leaset i 7 år og leverandør opplyser at det vil være svært 
vanskelig å forlenge leasingperioden ytterligere. Bilene har gått ca. 50 000 km, er godt egnet til 
vårt behov både for tilsyn og andre oppdrag. Et alternativ til å kjøpe ut bilene er å forhandle 
med leverandør og leasingselskap om fortsatt leasing i 2 nye år.  Dette som opplyses å være 
vanskelig. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre så må det leases 3 nye biler til en langt 
høyere årlig kostnad enn det vi har i dag. Vi vil også ved innlevering av de gamle bilene få 
utgifter til mindre reparasjoner. Det foreslås avsatt 0,42 millioner kroner i 2013. 
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Brann og redning – kjøpe ut leaset skogbrannbil 
I vår leaset brannvesenet en brukt skogbrannbil. Kostnadene er i år dekket ved omdisponering 
innen eget budsjett. For 2013 vil det være en kombinasjon av omdisponering av budsjettmidler 
og økte kostnader på kr 60 000,- inkl. mva. 


Bilen har en pris pr 31.03.12 på kr 737 500,- og kan kjøpes ut for «nypris» fratrukket innbetalt 
leasingsum. Bilen er foreslått kjøpt ut i 2014. Samme år er det i Vedtatte investeringstiltak 
2012-2015 foreslått avsatt 2,5 millioner kroner til ny skogbrannbil. En slik bil er nå anskaffet til 
en langt laver pris og dette tiltaket bortfaller derfor. 


Det foreslås avsatt 0,66 millioner kroner i 2014. 


Brann og redning – tungredningskompressor 
De fleste av våre mannskaper har nå opplæring med hensyn til innsats/redning der «tunge» 
kjøretøyer er involvert. Vi har årlig flere ulykker med slike kjøretøyer og opplever at vi mangler 
utstyr ved slike innsatser. Tanken er å bygge opp en egen beredskapshenger og som en start 
foreslås det avsatt 0,12 millioner kroner i 2014.  


Brann og redning – ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 
Luftkompressoren vi bruker til fylling av luftflasker for røykdykking begynner å bli dårlig og bør 
skiftes ut etter hvert. Det er lagt inn forslag om investering i 2014,  men den kan bryte 
sammen før eller holde noen år til.  Kompressoren er helt nødvendig for at vi skal kunne ha en 
røykdykkertjeneste. Det foreslås avsatt 0,12 millioner kroner i 2014. 


Universell utforming Ullerål skole 
Ullerål skole er ikke universell utformet. Det begynte en elev høsten 2012 som var avhengig av 
at skolen ble oppgradert. Dette ble estimert til ca 15 millioner kroner og bevilget i 2012.  


Ut fra vurdert behov og romløsning er det behov for en tilleggsbevilgning på 5 millioner kroner i 
2013. 


Heradsbygda idrettslag 
Kunstgressprosjektet ”Nye Heradsbygda stadion” omfatter ombygging av eksisterende 
gressbane til kunstgressbane med undervarme, samt utbygging av eksisterende treningsfelt 
(grus) til treningsbane (40m x 60m) også med kunstgress m/undervarme. I tillegg vil det 
opparbeides et mindre treningsfelt/balløkke med naturgress. 


En slik utbygging vil kunne bidra til at barn og unge i andre klubber i regionen kan få et bedre 
kamp- og treningstilbud, samt øke muligheten for uorganisert aktivitet. Dette er hovedårsaken 
til at man velger å bygge både hovedbane og treningsbane for helårsbruk. 


Det foreslås avsatt 3 millioner kroner i 2013. Dette kommer i tillegg til 1 million kroner som 
allerede er bevilget for 2012. Planleggingsarbeidet er igangsatt. 


Utskifting av heiser 
Ringerike kommune har i dag 22 heiser på skoler og  institusjoner med mer. Rådmannen har 
oversikt over alder og avvik på alle heisene etter besøk fra Norsk Heiskontroll.  


Kostnaden ved å skifte én heis er ca. 1,5 millioner kroner.  Rådmannen foreslår at det avsettes 
midler for utskifting av én heis i 2013.  
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Nybygg og nyanlegg – prosjektering  
Til forprosjektering og prosjektering av bygg og anlegg foreslås det avsatt 0,25 millioner kroner 
årlig i perioden, til sammen 1 million kroner.   


Energimerking 
Det er et krav om at alle kommunale bygg skal energimerkes. Det foreligger kostnadsoverslag 
fra vår samarbeidspartner. Det foreslås avsatt 0,5 millioner kroner årlig i 2013 og 2014. 


Ny lift 
Nåværende lift begynner å bli slitt. Det foreslås avsatt 0,5 millioner kroner i 2014. 


Biler/transportutstyr 
Eiendomsforvaltningen har 17 egne biler og flere vil etterhvert trenge utskifting. Det foreslås 
avsatt 0,5 millioner kroner i 2015. 


Sentral driftsstyring 
Foreslås å sette av 1 million kroner hvert år i perioden til sentral driftsstyring. Dette vil være 
lønnsomt i forhold til drift av bygninger både med hensyn til energikostnader og bemanning. Til 
sammen 4 millioner kroner. 


Rehabilitering Sokna skole 
Skolen trenger sterkt til rehabilitering. Det foreslås avsatt 30 millioner kroner i 2014. 


Rehabilitering Hov ungdomsskole 
Skolen er bygd på 70-tallet som landskapsskole og har "gått ut på dato". Trenger omfattende 
rehabilitering og det foreslås avsatt 30 millioner kroner i 2015. 


Ny sentrumsbarnehage 
Det er behov for ny barnehage, primært i sentrum. Det foreslås avsatt 1 million kroner i 2014 
og 40 millioner kroner i 2015. 


Nytt sykehjem 
Det utredes tomt til nytt sykehjem og foreslår avsetning til bygging. Det foreslås avsatt 300 
millioner kroner i 2016. 


Ny skole Hønefoss syd 
Det utredes tomt til ny skole Hønefoss syd og foreslår avsetning til bygging. Det foreslås avsatt 
300 millioner kroner i 2016. 


Rehabilitering Schjongshallen 
Hallen har bygningsmessige skader både i spilleflaten, tekniske anlegg og 
bygningskonstruksjonen. Dette er en bygning med tøft innemiljø og over en periode er der 
nødvending med rehabilitering. Tilstandsrapport er under utarbeidelse. Det foreslås avsatt 1 
million kroner i 2013, 2 millioner kroner i 2014 og 3 millioner kroner i 2015. 


Utstyr renhold og vaktmester 
Grunnet behov for større utstyr som for eksempel bonemaskiner mv. foreslås det avsatt 0,3 
millioner kroner årlig i perioden, til sammen 1,2 millioner kroner.  


Gjenoppbygging Hønefoss kirke (kommunal andel) 
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. 
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Kirker – oppgradering 
Det foreslås å avsette 1 million kroner årlig i perioden 2013-2016 til oppgradering av kirker/-
kirkebygg, til sammen 4 millioner kroner.  


Oppgradering varmekilde kirker 
Investeringstiltak innmeldt av Ringerike kirkelige fellesråd som viser til brannen i Hønefoss 
kirke som skyldtes feil i elektrisk anlegg. Det anbefales å skifte ut oppvarmingskilde. Ringerike 
ønsker å være en grønn kommune og Fellesrådet ønsker at man skifter ut elektrisk varme med 
miljøvennlig vannbåren varme. Det foreslås å gjøre dette i Norderhov, Haug, Lunder, Ask og 
Nes kirker i 2013 med kostnad 3,11 millioner kroner og i Viker kirke i 2014 med kostnad 0,6 
millioner kroner, til sammen 3,71 millioner kroner.  


Sprinkling kirker 
Investeringstiltak innmeldt av Ringerike kirkelige fellesråd som viser til at kirkebranner på 
Karmøy og i Porsgrunn viser at det ikke er enkelt å redde gamle kirkebygg fra totalskade. 
Sprinkelanlegg ser ut til å være til stor hjelp med å slokke/redusere brannens omfang. Det 
foreslås å installere sprinklinganlegg i Norderhov, Haug og Lunder kirker i 2013 til en kostnad 
på 1,65 millioner kroner og i Tyristrand, Nes og Hval kirker i 2014 til en kostnad på 1,4 
millioner kroner, til sammen 3,05 millioner kroner.  


Krematoriet – frysecelle 
Det er meldt inn behov via Fellesrådet for frysecelle kister. Tiltaket settes inn i 2013 med en 
kostnad på 0,185 millioner kroner.  
 


Rentable investeringstiltak 


Utskifting vannledninger 
Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil 
si en levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann-, avløp og overvann. Med dagens budsjett 
ligger Ringerike kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som 
Hønefoss fjernvarme AS initierer gjennom sin utbygging. Som følge av behovet for større 
investeringer i vannrensing på Ringerike vannverk kan ikke innsatsen økes til et ønsket nivå 
foreløpig. Det foreslås en økning for å møte økte kostnader i markedet i perioden både for 
vann- og avløpsledninger. 


Det foreslås fortsatt 3 millioner kroner i 2013 og så en økning til 3,5 millioner kroner fra 2014 
til og med 2016. Til sammen 13,5 millioner kroner.  


Utskifting avløpsledninger 
Det er vedtatt 3 millioner kroner årlig i perioden 2011-2014. Det foreslås imidlertid å redusere 
dette til 2 millioner kroner i 2013 for så å øke til 3,5 millioner kroner årlig i 2014 til 2016. Til 
sammen 12,5 millioner kroner.  


Hovedplan vann 
Hovedplan for vannforsyning med handlingsplan ble behandlet politisk i 2005. Handlingsplanen 
inneholder prioriteringer av tiltak innenfor økonomiplanens tidshorisont. Det er noe etterslep på 
investeringssiden. Det foreslås avsatt 8,5 millioner kroner årlig 2013-2016, til sammen 34 
millioner kroner.  


Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i sak 103/11, 5. september 2011, oppstart 
av rullering Hovedplan vann.  
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Hovedplan avløp  
Ny Hovedplan avløp ble politisk vedtatt i 2010. Det foreslås satt av 12 millioner kroner i 2013 
og så 10 millioner kroner årlig i perioden 2014-2016, til sammen 42 millioner kroner.   


Vannrensing og utvide høydebasseng Kihlemoen 
Grunnvannet som forsyner over 20 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder 
oppløst mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper problemer i 
distribusjons-systemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og flere tiltak er 
utført, men utviklingen fortsetter i negativ retning. Teknisk tjeneste arbeider med løsninger som 
innebærer fullrensing av vannet.  


Kapasitetsmessig er det ønskelig ikke å bygge for maksimaluttak, men heller utvide 
bassengkapasitet som buffer i forhold til varierende uttaksmengder.  


Det foreslås avsatt 6 millioner kroner i 2013, 45 millioner kroner i 2014 og 30 millioner kroner i 
2015 for utbygging, til sammen 81 millioner kroner.   


Nødstrøms-aggregater vannforsyning 
Stormen Dagmar viste at strømforsyningen i sentrale strøk er mer usikker enn tidligere 
risikoanalyser tilsa. Med strømaggregater på 4 høydebasseng vil vannforsyningen i Ringerike 
vannverk være intakt selv med utfall i strømforsyningen i og omkring Hønefoss. Det foreslås 
avsatt 2,8 millioner i 2013.  


Monserud slamfortykker 
Dette er en installasjon for å fjerne vann i kloakkslammet på renseanlegget. Dermed blir 
hygieniseringsprosessen (som i dag er en flaskehals) mer effektiv og anlegget kan motta større 
volumer uten at det må bygges ut større kapasitet på den øvrige delen av anlegget. Det 
foreslås avsatt 8,5 millioner i 2013.  


Monserud sentrifuge og gassmotor 
Slamsentrifuge er en del av avvanningsprosessen for slam. Det er to sentrifuger på Monserud. 
Den ene er utslitt og må byttes ut. Samme forhold gjelder for gassmotoren som omdanner 
metangass fra kloakkslammet til elektrisk energi som igjen brukes til oppvarming av slam i 
slamreaktor. Dette begrenser kjøp av energi i form av strøm og olje. Motoren er utslitt og må 
fornyes. Det foreslås avsatt 5,1 millioner i 2013.  


Fellesprosjekter VA Hønefoss 
Som følge av Hønefoss fjernvarmes prosjekter foreslås det avsatt investeringsmidler i 2013 og 
2015 slik at kommunen samtidig kan gå inn med VA-utskiftninger. Det foreslås avsatt 5 
millioner kroner i 2013 og 2 millioner i 2015, til sammen 7 millioner kroner.  
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Investeringstiltak – ikke rentable tiltak 2013-2016 
 


Investeringstiltak  2013 2014 2015 2016 Sum 13-16 


Uspesifiserte tiltak. (Slått sammen 
barnehage, skole og helse div tiltak.)     8 000      8 000       8 000    8 000        32 000  


Skoler - PC i ungdomsskolen (elev-pc)     2 700      2 700       2 700    2 700        10 800  


Felles - IKT-investeringer     7 100      6 600       6 600    6 600        26 900  


IT - Prosjekt skrivere     3 500               3 500  


IT - Elektronisk meldingsutveksling     1 000      1 000              2 000  


IT – Nettbrett politikere (KS 103/12) 230    230 


Økonomi - Nytt øk-/lønns- og 
personalsystem     1 000                1 000  


Helse - Austjord beredskap        500                   500  


Teknisk - Maskinpark     2 000      3 000   2 500  2 000          9 500  


Teknisk - Kommunale veier     2 000      3 000    3 000  3 000        11 000  


Teknisk - Gatelys        500         500       500         500          2 000  


Teknisk - Park og idrett       3 500              3 500  


Samfunn - Byfornyelse     1 000      1 000  1 000     1 000          4 000  


BRR - Stigebil ny     7 400                7 400  


BRR - Kjøpe ut 3 leasingbiler        420                   420  


BRR - Kjøpe ut leaset skogbrannbil          660                 660  


BRR - Tungredningskompressor          120                 120  


BRR - Ny kompressor til fylling av 
røykdykkerflasker          120                 120  


Eiendom - Universell utforming Ullerål     5 000                5 000  


Eiendom - Heradsbygda idrettsanlegg 3 000        3 000  


Eiendom - Utskifting av heiser     1 500                1 500  


Eiendom - Prosjektering        250         250       250         250          1 000  


Eiendom - Energimerking        500         500              1 000  


Eiendom - Ny lift          500                 500  


Eiendom - Biler/transportutstyr         500               500  


Eiendom - Sentral driftsstyring     1 000      1 000     1 000    1 000          4 000  


Eiendom - Rehabilitering Sokna skole     30 000            30 000  


Eiendom - Rehabilitering Hov 
ungdomsskole      30 000       30 000  


Eiendom - Ny sentrumsbarnehage       1 000     40 000          41 000  


Eiendom - Nytt sykehjem         300 000      300 000  


Eiendom - Ny skole Hønefoss syd         300 000      300 000  


Eiendom - Rehabilitering 
Schjongshallen     1 000      2 000     3 000           6 000  


Eiendom – Utstyr renhold og 
vaktmester 300 300 300 300 1 200 
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Kirker - Gjenoppbygging Hønefoss kirke 
(kommunal andel)     20 000            20 000  


Kirker - Oppgradering     1 000      1 000  1 000  1 000          4 000  


Fellesrådet - Oppgradere varmekilde     3 110         600              3 710  


Fellesrådet - Sprinkling     1 650      1 400              3 050  


Krematoriet - Frysecelle for kister        185                   185  


Sum ikke rentable investeringer  55 845   88 750  100 350  626 350  871 295  


 


 


Rentable investeringer og sum investeringer totalt 2013-2016 
Investeringstiltak 2013 2014 2015 2016 Sum 13-16 


Rentabel: Utskifting vannledninger     3 000      3 500  3 500    3 500        13 500  


Rentabel: Utskifting avløpsledninger     2 000      3 500  3 500  3 500        12 500  


Rentabel: Hovedplan vann     8 500      8 500  8 500  8 500        34 000  


Rentabel: Hovedplan avløp   12 000    10 000  10 000  10 000        42 000  


Rentabel: Vannrensing og utvide 
høydebasseng Kihlemoen     6 000    45 000  30 000          81 000  


Rentabel: Nødstrømaggregater 
vannforsyning     2 800                2 800  


Rentabel: Monserudslamfortykker     8 500                8 500  


Rentabel: Monserud sentrifuge og 
gassmotor     5 100                5 100  


Rentabel: Fellesprosjekter VA Hønefoss     5 000    2 000            7 000  


Sum rentable investeringer  52 900   70 500     57 500     25 500      206 400 
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Total budsjettoversikt – finansiering investeringsplan 2013-2016 
Note  2013 2014 2015 2016 Sum 13-16  


 Brutto investeringsutgifter 108 745 159 250 157 850 651 850 1 077 695 


1) Egenkapitaltilskudd KLP 3 800  3 800 3 800 3 800 15 200 


2) Utlån startlån (boligformål) 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 


 Startlån - avdrag  5 784 6 834 7 709 8 484 28 811 


 
Eksterne lån- ekstraordinære 
avdrag 500 500 500 500 2 000 


 Avsetninger til fond       


 Finansieringsbehov 153 829 205 384 204 859 699 634 1 263 706 


 
Nye lånevedtak 
investeringsformål -98 353 -138 347 -136 856 -525 951 -899 507 


1) Bruk av fondsmidler  -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 -15 200 


2) 
Bruk av startlån 
(boligformål) -35 000 -35 000 -35 000 -35000 -140 000 


 Spillemidler      


 Refusjon fra andre      


3) 
Momskompensasjon 
investeringer -12 100 -20 800 -23 100 -128 300 -184 300 


4) 
Overføringer fra 
driftsregnskapet -500 -500 -500 -500 -2 000 


5) 
Salg av eiendom, aksjer og 
andeler m.m.  -2 000    


 Startlån - mottatte avdrag -4 076 -4 937 -5 603 -6 083 -20 699 


 Finansiering 153 829 205 384 204 859 699 637 -1 263 706 


       


Note       


1) Egenkapitalinnskudd KLP kan ikke lånefinansieres. Finansiering må derfor bli bruk av 
fondsmidler ev (salgs-)inntekter. 


I tillegg har KS i 2011 gjort vedtak om at urnelund Hønefoss skal dekkes av ubundet inv 
fond. Saldo etter dette er da ca 1,2 millioner, med andre ord har kommunen ikke lenger 
særlig handlingsrom mht gjenværende fondsmidler. 


2) Startlån økt med 5 millioner kroner til 17 millioner kroner årlig fra og med 2008. Godkjent av 
fylkesmannen. KS vedtok 17.12.2009, sak 141/09, å øke ytterligere til 25 millioner kroner 
årlig. Vedtak 2011 på å øke til 35 millioner. 


3) Momskompensasjon på investeringer skal gradvis regnskapsføres i investeringsregnskapet fra 
2010 ifølge forskrift. I 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgift kompensasjonen 
føres i investeringsregnskapet. Fra 2014 skal 100 prosent av merverdiavgift kompensasjon 
føres i investeringsregnskapet. 


4) Renter på blant annet næringsfond; må i henhold til regnskapsforskrift overføres fra drift til 
investering. 


5) Anbefaler ikke å budsjettere med finansiering via salgsinntekter før disse er reelle og vedtatt 
satt av på ubundetinvesteringsfond. Finansieringsform blir da bruk av ubundet 
investeringsfond, ikke salgsinntekter. 
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Oversikt over allerede vedtatte investeringsprosjekter pr september 2012 
I tillegg til investeringsplan 2013-2016 ovenfor inneholder oversikten nedenfor alle vedtatte 
investeringstiltak med budsjett i 2012. Oversikten inkluderer også overførte/ubrukte midler fra 
tidligere år: 
 


Prosj Tekst på prosjekt Budsj 2012 


0005 Hallingby skole utbygging gl        5 894 555  


0040 Oppgradering skoler (budsj.)        1 000 000  


0063 Utvidelse/oppgradering barnehager gl           944 823  


0091 Prosjekteringsutgifter gl           250 000  


0095 Ny gressmatte fotballstadion gl           560 691  


0096 Omkostn v/kjøp/salg tomt/eiend             49 302  


0116 Tilstandsrapport           240 000  


0130 Utskifting pcb-armaturer               113 631  


0131 Enøk                                1 000 000  


0133 Omsorgsboliger Slettåkervn 12             51 252  


0138 Hønefoss barnehage           813 215  


0141 Kirkebygg                             1 000 000  


0144 Oppgradering kommunens hytter           248 382  


0146 Heradsbygda idrettsanlegg             1 000 000  


0154 Ny slamfortykkerMonserud        6 946 705  


0155 Sanering Flattum - Hov                6 717 776  


0156 Ny infiltrasjon Ringmoen                 750 000  


0157 Fdv programvare ET-TT                      40 000  


0158 Parkering Torggata-Nygata                325 803  


0167 Storløkka nye hovedv led           294 430  


0169 Oppstart planl skole Hønefoss syd          1 373 059  


0170 Oppgradering kommunale boliger             13 511  


0172 Miljøgate Tyristrand           671 986  


0173 Elvekryssing        2 841 792  


0179 Utskifting avløpsledninger        5 243 604  


0181 Valhallv omlegg avl led             20 000  


0184 Krokenv vann/overvann ledn        1 004 873  


0186 Hønengt avløp           685 525  


0187 Ringerike vannv grunnerverv/klausuler           998 498  


0188 Ringerike vannv høydebass/mangan fj        1 629 648  


0190 Utbedring akuttiltak kommunikasj               3 484  


0192 Storløkka avløpsledninger   72  


0193 Ramsrud/Kjeldsbergsvingene vann           500 000  


0196 Skilt og fartshemmende tiltak           572 244  


0197 Samlokalisering teknisk      18 600 000  
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0198 Muslimsk gravfelt           150 000  


0199 Fellesprosjekter va hønefoss        7 600 000  


0201 Ask-Muggerud vannledn (0321)        6 509 717  


0202 Ask-Muggerud avløpsledn (0364)        3 150 000  


0203 Krokenv etappe 2 v/a ledn        1 040 158  


0210 Urnelund Hønefoss kirkegård        1 261 915  


0212 Ballbinge Tyristrand               2 650  


0214 Heis Tyribo        1 117 917  


0215 Flerbrukshall           577 567  


0216 Universell utforming Ullerål skole      15 000 000  


0217 Universell utforming Kirkeskolen        1 500 000  


0218 Rallerud sikring av jernbaneovergang        1 300 000  


0219 Fortau Dronningensgate           500 000  


0220 Flerbrukshall støyskjerming        2 250 000  


0221 Utbedring Tyristrandgata        2 750 000  


0222 Utskifting Heiser        1 500 000  


0224 Nytt sd-system vann (0321)        4 800 000  


0228 Vannrensing og Utvhb Kihle        2 500 000  


0229 Nytt sd-system avløp (0364)        7 200 000  


0231 Ballbinge Nes           400 000  


0232 Ballbinge Vang           461 800  


0233 Øvre Hønengata va-ledninger            300 000  


0234 Hov alle va-ledninger           500 000  


0235 Randsonetiltak avløp           400 000  


0317 Elveforbygning storelva             39 469  


0321 Hovedplan vann        1 511 245  


0338 Aksjon Steinsfjorden/KUR gl           109 418  


0364 Hovedplan avløp        1 270 678  


0375 Vannverk Nes i Ådal        4 877 603  


0376 Utskifting vannledn. 2001-2004 fra gl        3 805 809  


0399 Basseng Sokna basseng 2             34 835  


0400 Ramsrud/Kjeldsbergsv avløp           474 850  


0403 Kommunale veier - oppgradering gl        1 075 377  


0404 Gatelys - oppgradering           747 333  


0405 Kragstadmarka        2 676 802  


0406 Veiløsninger sentrum           448 785  


0432 Byfornyelse/infrastrukt, partn gl        1 000 000  


0438 Oppgradering Pottemakerbakken        2 420 685  


0457 Friidrettsbane Hønefoss opprustning           100 984  


0475 Grunnv brønn Dødisgropa             74 814  







Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2013-2016 – Budsjett 2013 


 Side 58 
 


0482 Renseanlegg monserud gl              1 473 475  


0483 Kollektivtrafikkplan - andel           331 331  


0495 Hønengt vann             746 779  


0501 Maskinpark        1 053 250  


0681 Aksjer kjøp/salg        3 250 000  


0690 Egenkapitalinnskudd klp        3 300 000  


0700 Datautstyr gl        8 398 242  


0715 Beredskap, verktøy/materiell           278 750  


0716 Utskifting røykdykkerutstyr           120 000  


0717 Digital plandialog           170 000  


0719 Persienner hvelven omsorgssenter           300 000  


0720 Helseområdene påkostning og utstyr           783 225  


0721 Pakkemaskin Ringerikskjøkken        1 000 000  


0751 Pc til elever i ungd skolen        2 700 000  


0756 IKT politikere           350 000  


0793 Anskaffelse innkjøpsløsning        1 000 000  


0796 Utstyr renhold og vaktmestere           334 484  


0798 Parkeringsautomater ombygging           373 806  


0799 Teknisk programvare            750 000  
 


Tall oppgitt i hele kroner. 
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Tilskudd til lag og foreninger 


 


  


Tilskudd fra Ringerike kommune 2013 


Folkevalgte styringsorganer 
010402 Idrettsstipend   25 000  


Støtteenheter adm.  
211002 Støtte til politiske partier   75 000  


211506 TV-aksjonen 100 000  


Oppvekst og kultur  
320107 Den kulturelle skolesekken 162 000 Fylkesarrangementer 


320108 Prosjekt fargerikt fellesskap 10 000 Lokale arrangementer 


350101 Museer 500 000 Hringariki 


350102 Kulturaktiviteter 238 250  


350103 Midtfylke teaterverksted 120 000  


350103 Ringerike kultursenter 800 000  


350104 1. og 17. mai tilskudd og 
gjennomføring 


100 000  


350201 Tilskudd idrettsformål 650 000 Halleie 


350201 Diverse idrettsformål 131 000  


350201 Skiforeningen 350 000  


350201 Skiløyper 100 000  


350301 Kulturmidler HOK 240 000 Lag og foreninger 


350401 Tilskudd til registrerte trossamfunn 500 000  


Helse og omsorg  
400002 Adaptor 973 000  


400002 BlåKors 330 000  


400002 BlåKors boliger 300 000  


400002 BlåKorsbosenter 70 000  


400002 Fontenehuset 1 000 
000 


 


400002 Fritidsklubben Nes i Ådal 50 000  


400002 Fritidsklubben Sokna 50 000  


400002 Fritidsklubben Tyristrand 50 000  


400002 Frivillighetssentralen 668 000 Inkl. kjøregodtgjørelse ca. 98 
000 


400002 Incest-senteret Buskerud 55 000  


400002 Kirkens SOS 30 000  


400002 Menova 1 112 
000 
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 400002 Mental helse 22 000  


400002 Positiv Oppvekst 550 000  


400002 Røde Kors 340 000  


400002 Sorg og Omsorg 10 000  


400002 Voldtektsmottaket Drammen 255 000 Inkl. utgiftsdekning ca. 98 000 


400002 Funksjonshemmedes dag 20 000  


Tekniske områder  
550213 Røssholmstranda 25 000  


Avsetninger, overføringer  
721001 Kirkelig fellesråd 14 608 000  


721006 Ringerike Etablerersenter 250 000  
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Hovedoversikt drift 


Bruttotall på rammeområder 


 


Folkevalgte Styringsorganer (0) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Brukerbetalinger  -209 0 0
Andre salgs- og leieinntekter  -41 -160 -160
Overføringer med krav til motytelse  -15 -5 -5
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -265 -165 -165
Lønnsutgifter  2 993 3 168 3 177
Sosiale utgifter  723 547 641
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  873 907 932
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  1 942 1 710 1 710
Overføringer  93 53 183
Fordelte utgifter  -264 -88 -88
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  6 361 6 297 6 556
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  6 096 6 132 6 391
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -12 -10 -10
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -12 -10 -10
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -12 -10 -10
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  6 084 6 122 6 381
Bruk av bundne fond  -433 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -433 0 0
Avsetninger til bundne fond  313 55 55
SUM AVSETNINGER (K)  313 55 55
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  5 964 6 177 6 436


Rådmann og strategiske tiltak (1) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Overføringer med krav til motytelse  -1 692 -1 113 -1 126
Rammetilskudd  -1 401 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -3 093 -1 113 -1 126
Lønnsutgifter  10 956 8 204 10 814
Sosiale utgifter  3 385 2 664 3 184
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  2 897 1 802 1 807
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  56 0 0
Overføringer  1 134 1 638 1 283
Fordelte utgifter  0 -1 100 0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  18 428 13 209 17 088
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  15 336 12 095 15 962
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  1 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  1 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  1 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  15 337 12 095 15 962
Bruk av bundne fond  0 -100 -100
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  0 -100 -100
Avsetninger til bundne fond  225 0 0
SUM AVSETNINGER (K)  225 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  15 562 11 995 15 862
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Støtteenheter-administrative (2) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Brukerbetalinger  -20 0 0
Andre salgs- og leieinntekter  -673 -2 130 -2 110
Overføringer med krav til motytelse  -4 185 -3 593 -1 400
Rammetilskudd  -48 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -4 926 -5 723 -3 510
Lønnsutgifter  36 849 37 317 36 603
Sosiale utgifter  12 581 9 607 10 038
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  21 241 21 758 23 673
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  303 1 030 1 705
Overføringer  3 033 3 310 3 836
Fordelte utgifter  -1 231 -1 370 -1 070
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  72 775 71 653 74 784
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  67 849 65 930 71 274
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -886 -1 100 -1 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -886 -1 100 -1 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  14 6 6
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  14 6 6
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -872 -1 094 -994
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  66 977 64 835 70 280
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  66 977 64 835 70 280


Oppvekst og kultur (3) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Brukerbetalinger  -34 469 -33 250 -34 321
Andre salgs- og leieinntekter  -3 098 -3 952 -4 211
Overføringer med krav til motytelse  -43 354 -37 690 -42 870
Rammetilskudd  -3 0 0
Andre statlige overføringer  -3 305 -50 -50
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -84 230 -74 941 -81 451
Lønnsutgifter  269 325 279 267 292 857
Sosiale utgifter  78 072 74 709 77 487
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  38 503 33 342 34 577
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  15 048 9 424 109 065
Overføringer  95 751 90 821 14 388
Fordelte utgifter  -2 411 -730 -1 080
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  494 287 486 833 527 294
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  410 057 411 891 445 843
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  10 36 0
Avdrag på lån  0 64 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  10 100 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  10 100 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  410 067 411 991 445 843
Bruk av bundne fond  -994 -984 -162
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -994 -984 -162
Avsetninger til bundne fond  473 10 10
SUM AVSETNINGER (K)  473 10 10
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  409 547 411 017 445 691
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Helse og omsorg (4) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Brukerbetalinger  -26 137 -25 615 -26 461
Andre salgs- og leieinntekter  -16 399 -17 386 -16 390
Overføringer med krav til motytelse  -113 621 -82 283 -95 825
Rammetilskudd  -1 693 0 0
Andre statlige overføringer  -19 471 -20 494 -22 139
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -177 322 -145 780 -160 815
Lønnsutgifter  474 818 459 400 494 565
Sosiale utgifter  137 137 111 771 115 357
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  53 804 54 397 53 759
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  46 305 48 473 50 418
Overføringer  72 325 92 665 95 825
Fordelte utgifter  -5 349 -5 572 -11 105
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  779 039 761 133 798 820
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  601 717 615 354 638 004
Mottatte avdrag på utlån  -113 -100 -100
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -113 -100 -100
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  18 0 0
Utlån  490 450 450
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  508 450 450
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  395 350 350
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  602 112 615 704 638 354
Bruk av bundne fond  -4 242 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -4 242 0 0
Avsetninger til bundne fond  6 104 0 0
SUM AVSETNINGER (K)  6 104 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  603 974 615 704 638 354


Tekniske områder (5) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Brukerbetalinger  -106 0 0
Andre salgs- og leieinntekter  -116 313 -122 619 -126 215
Overføringer med krav til motytelse  -15 428 -10 995 -11 424
Rammetilskudd  -1 226 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -133 072 -133 614 -137 639
Lønnsutgifter  97 495 101 347 109 894
Sosiale utgifter  31 398 25 139 27 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  113 063 118 642 128 588
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  4 349 4 516 4 371
Overføringer  19 828 22 942 25 899
Fordelte utgifter  -10 262 -10 493 -13 345
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  255 871 262 093 282 511
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  122 799 128 479 144 872
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  36 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  36 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  36 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  122 835 128 479 144 872
Bruk av bundne fond  -3 368 -3 682 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -3 368 -3 682 0
Avsetninger til bundne fond  1 128 1 612 1 615
SUM AVSETNINGER (K)  1 128 1 612 1 615
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  120 594 126 409 146 487
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Avsetninger, overføringer (7) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Andre salgs- og leieinntekter  -624 -294 -14
Overføringer med krav til motytelse  2 136 -36 -1
Andre statlige overføringer  -2 706 0 0
Andre direkte og indirekte skatter  -311 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -1 505 -330 -15
Lønnsutgifter  -2 795 424 428
Sosiale utgifter  -18 649 108 109
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  1 935 375 429
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  6 40 50
Overføringer  17 030 49 804 52 144
Avskrivninger  46 093 40 000 40 000
Fordelte utgifter  102 120 0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  43 723 90 872 93 160
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  42 218 90 542 93 145
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -177 0 0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -177 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  415 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  415 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  238 0 0
Motpost avskrivninger  -46 093 -40 000 -40 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -3 638 50 542 53 145
Bruk av bundne fond  -3 286 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -3 286 0 0
Avsetninger til bundne fond  4 027 0 0
SUM AVSETNINGER (K)  4 027 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -2 897 50 542 53 145


Skatt og rammetilskudd (8) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Andre salgs- og leieinntekter  0 -3 000 -2 000
Overføringer med krav til motytelse  -38 247 -58 122 -59 229
Rammetilskudd  -600 101 -641 000 -687 000
Andre statlige overføringer  -30 879 -28 350 -27 597
Andre overføringer  -3 394 0 0
Skatt på inntekt og formue  -556 313 -593 742 -660 014
Eiendomsskatt  -53 981 -54 485 -54 485
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -1 282 915 -1 378 700 -1 490 325
Lønnsutgifter  0 6 6
Sosiale utgifter  0 1 1
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  -3 871 200 200
Overføringer  -933 0 0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  -4 805 207 207
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -1 287 720 -1 378 493 -1 490 118
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  30 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  30 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  30 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -1 287 689 -1 378 493 -1 490 118
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -1 287 689 -1 378 493 -1 490 118
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Renter, avdrag og finanstransaksjoner (9) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
Andre salgs- og leieinntekter  -147 0 0
Overføringer med krav til motytelse  -20 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -167 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  38 0 0
Overføringer  9 0 0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  47 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -120 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -30 952 -27 401 -23 291
Mottatte avdrag på utlån  -123 0 -123
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -31 075 -27 401 -23 414
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  32 255 37 837 33 593
Avdrag på lån  42 604 42 000 42 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  74 859 79 837 75 593
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  43 784 52 436 52 179
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  43 664 52 436 52 179
Overført til investeringsregnskapet  3 261 11 220 12 600
Dekning av tidligere års merforbruk  13 469 28 157 35 084
SUM AVSETNINGER (K)  16 730 39 377 47 684
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  60 394 91 813 99 863
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Strategi 1 - Merkevarebygging og identitetsbygging. 


Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre og selge» varen» Ringerike kommune. Denne 
strategien er en forutsetning for å lykkes med de andre strategiene 


Vertskommune for 
SOS barnebyer 


Tilrettelegge for at kommunen tar vare på egne barn med særlige behov i egen kommune 
(fosterhjem). Dette vil bli et lite kompetansesenter for foreldreveiledning. 


  


Oppvekst-
konferansen 


Vise frem gode eksempler på tiltak som bidrar til gode oppvekstsvilkår fra egen kommune   


Helsekonferansen Vise frem gode eksempler på godt arbeid fra egen kommune som bidrar til god helse.   


Samfunnsutvikler En stilling opprettet for å jobbe med samfunnsutvikling og kontakt med næringslivet.   


«Saman om ein 
betre kommune» 


Ringerike kommune har søkt om deltakelse i KS sitt prosjekt der service og omdømme blir sentralt   


 


Strategi 2 - Tjenestetilbud- økonomisk prioritering og prosessgjennomgang 


Alle tjenester må kartlegges med tanke på at vi finner rett nivå på de ulike tjenestene, og at arbeidsprosessene er så optimale som mulig. 
Sykefraværet skal reduseres gjennom blant annet å redusere uønskede deltidsstillinger. 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk 
beregning  


 Status/ 
tidshorisont 


Etablering av 
nedbemannings-
prosjekt, hvor 
følgende tiltak 
inngår 


Nedbemanningsprosjektet ledes fra støtteenheten organisasjon og personal Kostnader 
tilsvarende 
+/-40 
årsverk 


 


Oppvekst og kultur Læringssenteret 
for voksne 


Redusert tilbud må tas av lønn/stillinger. Rettigheter etter lov vil bli utfordrende 
å innfri. 


300 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Tilsvarer ca. 
0,5 årsverk 
med 
helårseffekt 
i 2013 
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Helse og omsorg Redusere 
bemannings-
norm i 
Helsetjenestene 


Får konsekvenser for lovpålagte tjenester. Tjenesten er effektivisert tilsvarende 
0,3 årsverk i 2012, og vil ha tilsvarende effektivisering i 2013.  Hvis tjenesten 
skulle presses ytterligere, vil det være vanskelig å forsvare lovpålagte tjenester. 
Både fysioterapeuter, ergoterapeut og psykologer har ventelister – dette til tross 
for at vi har tilspisset målgruppen med økt prioritering og fokus på de yngste. 
Bemanningsfaktoren for helsesøstrene baseres på normtall, og utfra 
helsedirektoratets anbefalinger ligger Ringerike kommune lavere på samtlige 
anbefalinger ift. bemanningstetthet (bemanningstettheten vurderes utfra antall 
fødsler og elever).     


 450 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


1,5 årsverk 
reduksjon 
fra 1/7-13. 


 Forbedring i 
prosesser for 
psykisk helse og 
rus 


Forbedring av prosesser og pasientforløp innen psykisk helse: redusere med et 
halvt til ett årsverk.  


300 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 1 
års-verk 
reduksjon 
fra 1/7-13 


 Legge ned 
ungdoms-
kontakten 


Ikke lovpålagt oppgave. 


 


Konsekvens: Dårligere forebyggende tilbud. Redusert mulighet til å fange opp 
risikoungdom. Risiko for økte utgifter i barnevernet og rusomsorgen.  


 


1 200 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Effekt 
tidligst fra 
april -13. 
Tot.budsjett 
1,7 millioner 
og 2,7 
årsverk. 


 Legge ned SLT 
koordinator 


Legge ned eller redusere stilling. Ikke lovpålagt.  Ansvar for samarbeidet med 
frivillige organisasjoner, politi og næringsliv kan ivaretas av tjenesten. 


 600 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Legges ned 
fra 1/1-13. 


Tekniske tjenester Gjennomgang 
av Tekniske 
tjenester 


Totalgjennomgang av tekniske områder avsluttes desember 2012. 
Reorganisering av område vil føre til mer effektiv drift og nedprioritering av 
enkelte oppgaver. Kutt i kostnader kommer gjennom bemanningsreduksjon. 


 


Konsekvens: Reduserte tjenester til publikum og internt. 


3 000 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 
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Nedbemanning 
felles-
administrasjon 


En 
nedbemanning 
med 7 årsverk. 


Innebærer en mulighet for omorganisering av dagens organisasjon innenfor 
administrasjon og støtteenheter. Konsekvenser kan bli at færre oppgaver løses 
sentralt, og at sentrale arbeidsoppgaver må prioriteres annerledes. Kan også 
føre til noe tregere saksgang og utfordringer med ajourhold. 


Eget prosjekt opprettes.  Anbefaling klar før årsskiftet. 


3 170 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Gjennomfør
es 1. halvår 
2013. 


Endre 
tildelingspraksis 


 6 000 000  


 Helse- og 
omsorgs-
tjenesten 


 


Ringerike kommune gir omfattende tjenester til yngre funksjonshemmede, dette 
viser kostra-tall og analyser som er gjort av praksis de siste årene. 
Forvaltningsrettslige forhold gjør det vanskelig å endre/redusere enkeltvedtak 
som er iverksatt, men en endring av tildelingspraksis overfor nye brukere kan gi 
reduksjon av utgifter på sikt. Dette krever mer fokus på brukernes ressurser og 
mindre fokus på begrensninger, i tillegg krever det en mobilisering av frivillige 
ressurser. NAV, fra sosialhjelp til arbeid. 


 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett,  


9 årsverk 
tas ut av 
tjenestene 
fra 1/1-13 


Spesialunder-
visningstiltak i 
skole og spesial-
pedagogiske 
tiltak i 
barnehage 


Omfanget av spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak har økt de siste 
årene og økningen har vært høyere i Ringerike enn i landet for øvrig.  Det er 
fokus på denne problemstillingen i hele oppvekstsektoren. Vi regner med at 
satsingen på dette feltet, men fokus på tilpasset opplæring, rutiner og 
samordning av tiltak skal få en effekt som fører til noe reduserte utgifter i 2013. 


Avlastnings-
tjenesten 


 


Døgnavlastning i institusjon koster kr 4.500,- pr døgn, mens privat avlastning 
koster 1000,- pr. døgn + noe kjøregodtgjøring.  Ved å etablere flere 
gruppeaktiviteter/fritidsaktiviteter antar vi at behovet avtar. Tiltakene er 
avhengig av at vi får nok private avlastere og samarbeid med andre om 
aktiviteten. Aktiv sommer og støttekontaktgruppe er et eksempel, mens 
gruppeaktivitet arrangert av avlastningen på Austjord er en annen. Lage 
"avlastningstrapp" = tildelingskriterier.  
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Andre tiltak    


Etablering av egen 
bedriftshelse-
tjeneste 


Forutsetter at deler av organisasjonens eksisterende ressurser kan knyttes opp mot 
bedriftshelsetjenesten (BHT). Dette vil integrere BHT inn i organisasjonen på en mer effektiv måte 
og bidra med nærværfremmende HMS-arbeid.  


Ringerike kommune har mesteparten av den kompetansen som kreves i eget hus, som leger, 
sykepleiere mm.  


Kr. 1 million som i dag brukes til kjøp av bedriftshelsetjenester må vurderes brukt til etablering av 
egen tjeneste. 


 Liten/ingen 
økonomisk 
effekt 2013. 
Må utredes 
nærmere før 
eventuell 
gjennomføri
ng 


PPT nedbemanning Må tas i stillinger. Dette vil gi mindre rådgiverkapasitet og PPT vil i mindre grad ha mulighet til å 
følge opp skolene og barnehagene. 0,5 årsverk utgjør ca. 300.000 kr 


 


300 000 IKKE tatt 
med i 
rådmannens 
budsjett 


Grunnskolene 
Innkjøp 


Et kutt i innkjøp fører til at barneskolene ikke får oppfylt målene i K’06, fordi det ikke er penger til 
nok bøker, materiell og utstyr. 


Innsparing på innkjøp i % av budsjettramme: 


1,0 %      betyr kr   90.000 


2,5 %      “      “     224.000 


Budsjettposten er videreført med samme kronebeløp fra 2011 totalt, hvilket betyr en allerede 
reduksjon, men det er nå foretatt en omfordeling mellom skolene basert på elevtallet. 


0 - 450 000  INGEN 
reduksjon 
tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Nedbemanning 
NAV 


Tiltaket innebærer nedbemanning av 4 årsverk. Dette kan omfatte flere kommunale tjenester i 
NAV, som gjeldsrådgivning, flyktning, oppfølging/kvalifiseringsprogram.  Tiltaket vil få 
konsekvenser for den enkelte bruker/tjeneste på ulike områder. 


 


Flyktning: Redusert oppfølging og fare for at antallet flyktningefamilier som blir godt nok integrert 
synker. 


Gjeldsrådgivning: Gjeldssakene må vente lengre og kan derfor bli mer alvorlige før søker får hjelp. 
Oppfølging/kvalifiseringsprogrammet. Redusert oppfølging og sannsynligvis økte utgifter til 
sosialhjelp.  


1 500 000 IKKE tatt 
med i 
rådmannens 
budsjett. 
Virkning 
tidligst fra 
1. april 
2013.  
Helårs-
effekt 2,1 
millioner kr. 
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Praktisk bistand - 
effektivisering: 


Alt. 1 


Overføre praktisk bistand renhold og handling til teknisk sektor.  Dette for å oppnå 
samdriftsfordeler. 


Alt. 2  


Overføre tjenesten til private aktører. 


Rådmannen vil fremme egen sak om dette. 


2 000 000 


 


Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 
Berører ca.  


5 000 
vedtakstime
r pr mnd. 
Kan ikke 
forvente 
helårs-
effekt. 


Alternative måter å 
levere 
lavterskeltilbud til 
eldre.  Tilpasse 
tjenestene 
dagopphold i 
institusjon og 
dag/aktivitetstilbud 
både i forhold til 
beliggenhet og 
innhold.  


Alle som har slikt vedtak, vil få dette endret eller at tilbudet gis i tilknytning til en institusjon. 
Dagsenteret i Heradsbygda skal være et dag-/aktivitetstilbud. Det er startet en prosess for å få 
flere unge seniorer aktiv på dag. Det vil virke forebyggende å legge til rette for frivillig arbeid. 


Konsekvenser: Dette kan gi reduserte kostnader til transport fordi kommunen ikke er pliktig til å gi 
fri transport. Det må kartlegges hvor mange som i dag har dagopphold som kan tilpasse den 
tjenesten til dagsenter.  
Dette gir kommunen anledning til å ta i bruk egenandel - "Aktiv på dag" som vil være et selvkost 
tilbud. 


350 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


En kombi-
nasjon av 
økte 
inntekter og 
reduserte 
kostnader 
gjennom 
2013 


Si opp avtaler om 
Inn på tunet. 
«Grønn omsorg». 


Det er i løpet sommeren 2012 inngått nye kontrakter med to gårder. En eventuell oppsigelse vil ha 
konsekvenser for maks 12 brukere som får denne tjenesten 5 timer en gang i uken.  Det vil være 
vanskelig å finne erstattende tiltak for denne gruppen.  


500 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Avsluttes 
1/2-13 pga 
oppsigelsest
id 30 dg. 


TTF. Generelt kutt i 
årsverk  


Tjenester til funksjonshemmede, TTF, har i dag 9 enheter. Et flatt kutt betyr at hver enhet tar ned 
0,3 årsverk. På noen enheter har vi allerede lagt inn kutt. Konsekvens er at enhetene ikke lenger 
klarer å innfri krav i forhold til IA-avtalen og at det må settes inn vikar ved sykefravær. 
Sykefravær og overtidsbruk kan øke for at brukerne skal få tjenesten de har vedtak på. 


 1 500 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


 


Vei, Park, Idrett: 
Redusert 


Forslaget innebærer redusert oppvarming av fotballbane på AKA-arena i vintermånedene. Det vil 
kunne gi dårligere kvalitet på bane under trening desember, januar og februar. Redusert 


750 000   IKKE tatt 
med i 







Ringerike kommune 
Handlingsprogram 2013-2016 – Budsjett 2013 
 


      Mulighetsskisse , side 6 
 


oppvarming av 
fotballbane på AKA-
arena 


oppvarming kan også medføre mulighet for at banen må stenges i perioder med streng kulde/mye 
snø.  
 
Oppvarming av banen hele vinteren er kostbart og gir ingen gevinst i form av leieinntekter.   


rådmannens 
budsjett. 


 


 


• Strategi 3 Kommuneplanen- økt befolkningsvekst og tilrettelegging for næringsutvikling 
Arbeidet med kommuneplanen har startet opp og vedtatt kommuneplanstrategi trekker frem 3 satsingsområder: 


• Befolkningsvekst 


• Styrket næringsgrunnlag 


Effektiv arealplanlegging 


Kommuneplanarbeid Revisjon av areal- og samfunnsdel.   


 


Strategi 4 - Arealbruk og struktur 


Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk 
av alle kommunens tjenesteområder med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som samtidig ivaretar 
innbyggernes behov.  Legges ut på anbud. 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk 
beregning  


 Status/ 
tidshorisont 


Alt. 1 


Effektiv arealbruk 
for heldøgns 
omsorgstj. 


Ingen endring av struktur for sykehjem og for boliger med omsorg. Utbygging av boliger med 
omsorg for å dekke økt etterspørsel som planlagt. 


0  


Alt. 2 


Effektiv arealbruk 
for heldøgns 
omsorgstjenester. 


Struktur som i dag for sykehjem. Bygging av større bofellesskap med omsorg for å bedre 
strukturen og redusere driftsutgiftene. Større utbygging av boliger enn i alternativ 1; en del av de 
minste enhetene tas ut av bruk. 


 


0 Effekt 
tilsvarende 
4 årsverk 
årlig fra 
2015 
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Alt 3 


Effektiv arealbruk 
for heldøgns 
omsorgstjenester. 


Utbygging av nytt sykehjem nå. Tilsvarende kapasitet i ett eller flere sykehjem omgjøres til 
bofellesskap. Dette gjøres både for å dekke økt kapasitetsbehov for bofellesskap samt for å bedre 
strukturen; både i bofellesskap og for sykehjem.        


 


0 Sannsynlig 
mest 
effektiv i et 
perspektiv 
på 20-30 år 


Energi-
økonomisering 


Sentral drift og styring av varme og ventilasjon  


Følere som slår av/på lys 


 Installeres i 
2013. 
Innsparing 
forventes i 
2014.   


Skolestruktur Skoleløsning Hønefoss  


Bygging/utbygging/sammenslåing av skoler 


Utredes på nytt høst/vinter 12-13 
Viser ellers til tidligere beregninger 


  


Samhandlings-
reformen. 


Det er behov for å øke kapasiteten ved Austjord knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette for å 
gi lovpålagte kommunale tjenester og redusere dagbøtene fra helseforetaket. For å oppnå bedre 
resultater fremlegges 2 alternativer: 


1. Det spesialiserte tilbudet består, men det er mulig å redusere antall plasser ved disse 
enheter med 4 rom og gjøre plassene tilgjengelig for utskrivningsklare pasienter 


2. Etablere 8 to sengs rom/dobbeltrom ved korttidsenheten. 


Begge alternativene kan gi en kapasitetsøkning til utskrivningsklare pasienter med 4 senger. 


1 500 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Færre 
dagbøter fra 
sykehuset. 


Ta i bruk 
Norderhovhjemmet 
som kontorlokaler 


Avslutte leieforhold i «Vikenbygget». Ta i bruk Norderhovhjemmet som kontorlokaler (kommunalt 
bygg).  Frigjøre lokaler ved Hønefoss sykehjem som åpner for å begynne å ta i bruk huset som 
Familiens hus. Finne nøkterne løsninger for midlertidig bruk. Utnytte ledig kapasitet i rådhuset og 
ved Follum. 


Helsestasjon foreslås flyttet til ledige lokaler ved Hønefoss sykehjem.  Servicetorget foreslås flyttet 
til rådhuset. 


500 000 Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Økonomisk 
effekt 2013 
beregnet til 
kr. 500 000. 
Helårseffekt 
2014 bereg-
net til kr 
3 550 000 
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Strategi 5 – Frivillighet 


Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av 
frivillighet i løpet av handlingsprogramperioden. 


Alternative måter å 
drive 
lavterskeltilbud 
innen psykisk helse 


 (tiltaket berører 
også effektiv 
arealbruk) 


I dag har vi to lavterskeltilbud innen psykisk helse; Fontenehuset (ikke- kommunal) og Regnbuen 
(kommunal) 


Alternativ 1 
Beholde tilbudet i Regnbuen og avslutte tilskudd til Fontenehuset. Usikkerhet omkring 
Fontenehusets muligheter for videre drift uten støtte.  


Alternativ 2 
Legge ned dagtilbudet i Regnbuen. Berører et 20 talls brukere pr dag (100 ulike brukere pr år).  
Noen av brukerne kan benytte seg av Fontenehuset. Noen vil miste tilbudet sitt. Boligen kan 
selges. Alternativt flytte annen kommunal virksomhet til Regnbuen og selge annet kommunalt 
bygg.  


Alternativ 3  
Opprettholde begge tilbud, men Regnbuen flytter i andre lokaler, eks dagtilbudet ved 
Heradsbygda. Noe reduksjon av driftskostnader, og mulig salg av Regnbuen- bygget. Muligheter 
for utnyttelse av personell på tvers av dagtilbudene og helhetlig innen tjenestetilbudet til psykisk 
helse og rus, men ikke ytterligere nedbemanning. Brukerne kan fremdeles bruke begge tilbud. 


 150 000 –  


1 000 000 


Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


 


Økonomisk 
effekt 2013 
beregnet til 
0,5 millioner 
kroner. 
Helårseffekt 
2014, 1 
million 
kroner. 
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• Strategi 6 - Inntektssiden 


Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt. Blant annet må alle interkommunale avtaler gjennomgås og 
eventuelt reforhandles for å sikre at vi utnytter dette potensialet fullt ut. 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk 
beregning  


 Status/ 
tidshorisont 


NAV - Aktiv 
kommune 


Kommunalt lavterskeltiltak som har som formål å avklare samt bistå ut mot arbeid og aktivitet for 
arbeidsledige. Dette tiltaket vil ha et særlig fokus på ungdom og vil gi en mulighet til å følge opp 
brukerne tettere for å unngå at de får behov for sosialhjelp og for raskt å få nye brukere ut i 
inntektsgivende aktivitet.   


350 000  Tatt med i 
rådmannens 
budsjett. 


Reduksjon i 
sosialstønad 
i 2013. 


Interkommunale 
avtaler 


 500 000  


Sykelønnsrefusjon Sentralisering av sykelønnsrefusjon 1 000 000  


 


• Oppsummering og planlagte utredninger 


Rådmannen ser behov for å utrede følgende tiltak nærmere med tanke på fremtidige økonomiske effekter og kvalitet i tjenestene: 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Tidshorisont 


Samle det 
boligsosiale 
arbeidet 


Samling eller styrket koordinering på dette fagområdet vil gjøre det boligsosiale arbeidet mer 
effektivt. 


Utredes i 2013. Positive 
endringer iverksettes 
fortløpende 


Eiermelding   
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Forslag til ytterligere effektiviseringstiltak – budsjett 2013, handlingsprogram 2013-2016 
 


Dato: 28.10.2012 
Rammeområde: 1 Rådmannen og strategiske tiltak og fellestjenester og støtte enheter 
Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


3 årsverk i tillegg til de 7 som 
allerede er foreslått på dette 
området 


Kan bli vanskelig å få årseffekt. Fører til mindre utredning  / lederstøtte 1,2 mill. kroner i 2013.  


ca. 2 millioner fra 2014 


Virkning fra 01.06 


 


Rammeområde: 3 Oppvekst og kultur 
Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Videreutdanning 12-13 Utgifter våren 2013 reduseres etter noen endringer i rammebetingelsene 
som ikke var kjente når budsjettgrunnlaget ble utarbeidet. 


Årseffekt 250.000  


Kulturskolen.  
økt egenbetaling.  


Egenbetaling økes med 3,5 % Søskenmoderasjon reduseres til 30% for  
barn nr 2, samme praksis som i barnehage og SFO 


Forutsetning for inntektsøkning er at elevtallet opprettholdes. 
Prisen på tilbudet øker, det kan ekskludere noen fra å delta.  


Årseffekt 100.000  


Nedleggelse av 
bibliotekfilialer på Sokna 
og Nes.  


Filialene drives i dag som kombinasjonsbibliotek for skole og folkebibliotek.  
Bortfall vil føre til redusert tilbud både i bygdene og på skolene. Kan bli vanskelig å 
få full årseffekt i 2013. 


Årseffekt ca 300.000  


Videreutdanning lærere 
kuttes ut skoleåret 
2013-14 


5-6 lærere tar årlig videreutdanning med lønnet permisjon. Kommunen 
dekker 25 % av utgiftene. Resten er statsstøtte og egeninnsats. 
Konsekvenser av kutt: Manglende kompetanseutvikling som i siste ledd er 
viktig for elevenes læring. 


Årseffekt ca 300.000 
 


 


 


Læringssenter for 
voksne 


Redusert driftsbudsjett på læringssenteret for voksne.  Konsekvenser kan 
bli mindre midler til innkjøp av læremidler og it-utstyr.  Dette er et mulig 
alternativ til reduksjon i stilling. 


150.000  
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Rammeområde: 4 Helse og omsorg 
Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Helse og velferd:  


Barne- og 
ungdomsleder har sagt 
opp stillingen. Stillingen 
nedbemannes.  


• Oppgavene knyttet til ungdomsklubber og aktiv 
sommer/høst/vinter overføres i hhv SLT koordinator og til 
oppvekst (kultur).  


• Oppgaver knyttet til utstyrssentral og likemannskort overføres 
folkehelsekoordinator. 
Oppgavene kan fremdeles utføres, men i redusert omfang og 
innenfor andre, eksisterende stillinger. 


Kr. 0.6 millioner Helårseffekt 


Ledig vikariat som 
psykolog for barn og 
unge holdes vakant.  


Dette betyr at kommunen kun har en stilling som psykolog knyttet til 
barn og unge, og det medfører redusert volum og kvalitet på denne 
tjenesten til barn og unge. 


Kr 0.6 millioner Helårseffekt 


 
Rammeområde: 5 Teknisk 
Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Gjennomgang av hele 
teknisk sektor med 
tanke på 
effektivisering- kravet 
økes fra 3 millioner 
som ligger inne i 
rådmannens 
beslutningsgrunnlag til 
4 millioner. 


I tillegg til redusert kvalitet og volum gjennom ytterligere nedbemanning 
på de berørte tjenester, kan det være vanskelig å oppnå helårseffekt. 


Kr. 1 million  


Vei, Park, Idrett:  


Redusert oppvarming 
av fotballbane på AKA-
arena 


Forslaget innebærer redusert oppvarming av fotballbane på AKA-arena i 
vintermånedene. Det vil kunne gi dårligere kvalitet på bane under trening 
desember, januar og februar. Redusert oppvarming kan også medføre 
mulighet for at banen må stenges i perioder med streng kulde/mye snø. 
Oppvarming av banen hele vinteren er kostbart og gir ingen gevinst i 
form av leieinntekter.  


Kr. 750.000  
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Høringsuttalelse – forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
Ringerike kommune viser til departementets høringsbrev av 05.09.12.  
 
Ringerike kommune støtter opp om regjeringens hovedformål som er å overføre mer ansvar 
på barnevernområdet til kommunene. Kommunen ser høringsutkastet som et ledd i 
regjeringens plan, og støtter således opp om hovedpunktene i dette. Det er viktig for at det 
med overføring av ansvar og oppgaver også følger midler. Slik kommunen ser det, er det i for 
liten grad tydeliggjort i høringsutkastet at når kommunens ansvar og oppgaver skal bygges 
opp, må statens oppgaver bygges ned tilsvarende – og midlene overføres. Høringsutkastet 
gjenspeiler etter vårt syn ikke dette tydelig nok.  
 
Ringerike kommune opplever at høringsutkastet ser ut til å bygge på en skepsis knyttet til om 
kommunene er i stand til å foreta riktige vurderinger på barnevernområdet. Det ser fortsatt ut 
til å være en oppfatning av at det statlige barnevernet er bedre i stand til å vurdere de mest 
kompliserte sakene, og at de også best kan vurdere de økonomiske konsekvensene av de tiltak 
som settes inn. Ringerike kommune mener at det ikke er grunnlag for denne skepsisen. Det 
sitter kompetente folk i stillinger i kommunene. I den grad dette er en utfordring for de små 
kommunene, må dette løses ved interkommunalt samarbeid – ikke ved overstyring fra statlig 
hold.  
 
Med disse utgangspunktene som styrende for vårt syn på høringsutkastet, har vi i det videre 
valgt å kommentere noen av delpunktene i høringsutkastet særskilt: 
 
Innholdsmessige kommentarer 
 
Ad forslagets punkt 8. «Bedre samhandling mellom stat og kommune – endring av 
finansieringsform» 
Ringerike kommune er av den oppfatning at de som jobber med barna og familiene deres også 
er dem som bør ha ansvaret for hvilket tiltak som skal velges. Det er kommunens oppfatning 
at valg av tiltak i dag styres av barnas behov, ikke av økonomiske intensiver. Det er alltid slik 
at barneverntjenesten vurderer tiltak på lavest mulig nivå, før man setter inn tyngre tiltak. 
Valg av fosterhjem framfor institusjon, skyldes med andre ord ikke at fosterhjemmene er 
billigere enn institusjonsplassene, men at man anser at å vokse opp i familie er mer heldig for 
et barn enn å vokse opp på institusjon. Institusjon velges kun i de tilfellene hvor andre tiltak 
ikke kan føre fram.  
 
Denne tankegangen eksisterer i dag, og det er viktig at den får en framtredende plass også 
framover. Det å øke betalingssatsene for institusjonsplassene bare for å få ned utgiftene i 







barnevernsektoren, er således uheldig. Vi må ikke komme i den situasjon som samfunn at de 
barna som har behov for en institusjonsplass ikke får det fordi det ikke er god økonomi å 
sende dem dit. Tanken bak dagens ordning med tilnærmet lik egenandel for omsorgstiltakene, 
er nettopp at barn og unge skulle sikres tiltak ut fra behov – ikke ut fra kommunenes 
økonomi.  
 
En økning av egenandelen på institusjonsplassene kun for å gi kommunene et økonomisk 
intensiv til ikke å velge denne type tiltak, synes lite heldig ettersom dette kan føre til at noen 
barn ikke får det tiltaket de har behov for p.g.a. dårlig økonomi i kommunene. Dersom man 
likevel velger å gjøre dette, må det gjennomføres ved at kommunene også får tilsvarende 
ekstrabevilgninger på området. Økte bevilgninger kan gi rom for kommunene til å dreie 
fokuset mer i retning av forebyggende tiltak, som forhåpentligvis på sikt kan gi mindre behov 
for bruk av institusjonsplasser. Siden det vil ta tid å bygge opp alternative tiltak i kommunene, 
er Ringerike kommune enig i at en opptrapping av finansieringsansvaret må skje gradvis. 
En må for øvrig stole på at kommunene har god økonomistyring. Det kan derfor ikke brukes 
som et argument at rammeoverføringer til kommunene kan føre til at kommunene velger å 
benytte overføringene på andre områder. Kommunen er fortsatt ansvarlig for å yte forsvarlige 
tjenester etter barnevernloven, uavhengig av finansieringsordninger. Uansett kan dette løses 
ved at man har en opptrappingsplan hvor overføringene i første omgang er øremerkede, for 
deretter å legges inn som rammeoverføringer på sikt.   
 
Den store fordelen med å overføre finansieringsansvaret til kommunene, er at man unngår 
dagens «kamper» mellom Bufetat og kommunene om hvilke tiltak som må anses nødvendige 
for å dekke barnets behov. Å unngå å bruke tid på unødvendige diskusjoner som kanskje fører 
til at barn ender opp med for dårlige tiltak er svært viktig. Overføring av finansieringsansvaret 
vil kunne virke positivt i denne sammenheng.    
 
Det er viktig at staten fortsatt har ansvaret for å skaffe til veie institusjonsplasser. Dette vil 
sannsynligvis gi et større og mer differensiert tilbud enn om kommunene selv skulle ha det 
fulle ansvaret.  
 
Ad forslagets punkt 9. «Bedre faglig samhandling mellom stat og kommune» 
Ringerike kommune er helt enig at det er viktig at kommunene får et tydeligere faglig ansvar 
innenfor sitt formelle ansvar på barnevernsområdet. Det er nødvendig å avvikle Bufetats 
ulovfestede oppgaver, så som råd og veiledning i enkeltsaker, utredningsbistand og refusjon 
for utgifter til hjelpetiltak. Dette bør avvikles umiddelbart. 
 
Når det gjelder utredning, er det Ringerike kommunes klare oppfatning at dette må hvile på 
kommunene. Bufetat skal ikke gi bistand til dette, og kommunene må utruste sin 
barneverntjeneste til å håndtere denne oppgaven. Der ressursene er små, må kommunene søke 
samhandling med andre kommuner. Det vil være et skritt i feil retning å gi Bufetat en 
hjemmel for å kunne forlange en ytterligere utredning dersom kommunen mener egen 
utredningen holder faglig mål. Da er vi i så fall tilbake til en type statlig overformynderi som 







ikke er tjenelig. En slik ordning vil lett kunne vanskeliggjøre samhandlingsklimaet mellom 
stat og kommune, og føre til forsinkelser for barn som er i behov av et tilbud raskt.   
 
Ringerike kommune mener videre at også statlige driftede hjelpetiltak (som MST) bør 
avvikles. Dette kan imidlertid først skje etter noe tid, slik at kommunene får tid til å bygge 
opp egne tiltak. Det forutsettes selvsagt også at en overføring av midler gir kommune 
ressurser til å gjennomføre slike tiltak. Ringerike kommune er ikke enig i at utvikling og 
formidling av forskningsbaserte tiltak ikke kan skje i kommunal regi. Noen slike tiltak finnes 
allerede i kommunene, som f eks. PMTO og DUÅ. En videreutvikling på dette feltet i 
kommunal regi vil imidlertid forutsette samhandling kommunene i mellom.  
 
Når det gjelder faglig veiledning på generelt nivå, er Ringerike kommune enig i at denne må 
løftes til et annet statlig nivå enn de som samhandler med kommunene i enkeltsaker. Dette vil 
skape en større grad av legitimitet.  
 
Ringerike kommune er sterkt imot en forskriftsfesting av samhandlingskravet mellom stat og 
kommune, slik det er foreslått i nytt siste ledd i barnevernloven § 2-3. Forskriftshjemmelens 
begrunnelse er de store samarbeidskonfliktene som har oppstått mellom Bufetat og 
kommunene. Slik Ringerike kommune ser det, vil disse problemene i stor grad avta når 
kommunens faglige autoritet på barnevernområdet styrkes. Ny finansieringsordning vil føre til 
det samme – Bufetat må i mye større grad forholde seg til kommunenes ønsker og 
prioriteringer enn det de må i dag. Bufetats rolle går i mye større grad over til å bli en tilbyder, 
i mindre grad en faglig aktør. Ved å gi en forskriftshjemmel som pålegger samarbeid på en 
bestemt måte, er det fare for å legitimere en faglig utøverrolle hos Bufetat som de ikke skal 
ha. Når et detaljert samhandlingsrundskriv ikke har klart å ta brodden av 
samhandlingsproblemene, er det ingen grunn til å tro at en forskrift skal kunne gjøre det.  
Opprettelsen av et fagråd står for kommunen i samme stilling som forslaget om utarbeidelse 
av en forskrift. Dette er med på å byråkratisere samhandling uten nødvendigvis å føre til gode 
løsninger. Ringerike kommune har ikke spesielt gode erfaringer med dagens 
dialogkonferanser. Det brukes unødvendig mye tid og ressurser på dette. Økte bevilgninger på 
barnevernområdet bør settes inn andre steder enn på utarbeidelse av et lovpålagt fagråd.  
 
Ad forslagets punkt 13 «Barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt 
tillitsperson» 
Ordningen med en særskilt tillitsperson for barnet virker etter Ringerike kommunes mening 
ikke spesielt godt gjennomtenkt. For det første er det mange personer barna må forholde seg 
til allerede i dag. For det andre virker ordningen vanskelig å gjennomføre i praksis. Det virker 
uklart for kommunen hvem som skal sørge for å gi beskjed til tillitspersonen om hvilke 
arenaer denne bør møte på, hvem som skal gi tillitspersonen relevant informasjon m.v. Det 
synes også lite gjennomtenkt å tro at noen vil gjøre dette uten betaling. Slik samfunnet har 
utviklet seg, er det få lærere eller andre som påtar seg slike oppdrag uten å få betaling eller 
utgiftsdekning. En slik tillitsperson som ikke skal oppnevnes av barneverntjenesten kan 
dessuten lett bli et talerør for biologiske foreldre.  







Ringerike kommune foreslår derfor å styrke tilsynsføreres rolle overfor barnet i stedet for å 
lage en ny ordning med en tillitsperson. Tilsynsføreren bør heller gis anledning til å være til 
stede for barnet i viktige møter etc. dersom barnet ønsker det.  
 
Ad forslagets punkt 14 «Begrepsbruken i barnevernloven» 
Ringerike kommune mener at endring av begrepsbruken er på sin plass. Det vil være en 
modernisering av begrepene som fører til mindre stigmatisering av de barna de gjelder. 
 
Ad forslagets punkt 15 «Hjelpetiltak for barn og barnefamilier» 
Ringerike kommune er enig i lovendringen på hjelpetiltaksområdet. Det er viktig å ha en 
lovhjemmel som er åpen, og som baner vei for strukturerende / endrende tiltak på en bedre 
måte enn dagens lovtekst gjør. 
 
Ad forslgets punkt 16 «Regulering av institusjoner med behandlingshjem» 
Ringerike kommune mener at dette er et svært godt forslag om det lar seg gjennomføre i 
praksis. Det antas imidlertid at det vil være krevende å rekruttere slike hjem.  
 
Ad forslagets punkt 17 «Forslag om styrking av barneverntjenestens oppfølging av barn under 
og etter varetekt og straffegjennomføring» 
 
Ringerike kommune er uenig i forslaget om at barneverntjenesten alltid skal på banen i disse 
sakene. Det må vurderes, der som i alle andre barnevernssaker, hvorvidt foreldrene er i stand 
til å håndtere situasjonen uten barnevernets hjelp. Dersom dette ikke er tilfelle, blir det aktuelt 
å få barnevernet på banen.  
 
Ad forslagets punkt 18 «Samvær med søsken etter omsorgsovertakelse» 
Ringerike kommune mener dette er en viktig presisering som vil kunne skape fokusendring 
hos saksbehandlere og fylkesnemnd.  
 
Ad forslagets punkt 19 «Barneverntjenestens ansvar for å følge opp barnet etter en 
omsorgsovertagelse» 
Det er Ringerike kommunes oppfatning at de forslag og vurderinger som her fremkommer er 
bra og viktige for at barneverntjenesten skal sette inn nok fokus på dette området. 
 
Ad forslagets punkt 20 «Tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem» 
Dersom tilsynsføreransvaret fortsatt skal ligge til kommunen, er det bra å få inn endringen om 
at det er kommunen som sådan som har ansvaret. Dette vil kunne gjøre det lettere å 
administrere og profesjonalisere ordningen.  
 
Det er viktig at tilsynsordningen blir mer profesjonalisert enn den er i dag. Det bør utarbeides 
en tilsynsmetodikk.  
 







Det er viktig å opprettholde retten til å redusere tilsynsbesøk for ungdom over 15 år. Det er 
viktig for disse ungdommene å føle at de lever så normalt som mulig. Tilsynsbesøk virker ofte 
forstyrrende inn på dagliglivet.  
 
Ad forslagets punkt 24 «Beregning av plasseringstid ved vedtak etter barnevernloven § 4-24» 
Ringerike kommune mener at det er viktig at det presiseres i loven hvordan tidsberegningen 
skal foregå i disse sakene, slik at ungdom ikke opplever å utsettes for tvang i lengre tid enn 
loven forutsetter. Det bør imidlertid etter kommunens mening ikke være slik at 
akuttplasseringer i forkant av endelig 4-24-vedtak regnes med i behandlingstiden. Dette fordi 
akuttplasseringen oftest ikke medfører behandling, mer en utredning og til dels bare 
oppbevaring. Det finnes ikke akuttinstitusjoner som er godt nok organisert til å påbegynne en 
behandling som siden kan videreføres av en behandlingsinstitusjon. Å medta 
akuttplasseringstiden i den endelige behandlingstiden, vil dermed føre til kortere behandling 
enn et år. Det er lite sannsynlig at man rekker å komme i mål med behandlingen på den korte 
tiden behandlingen da vil vare.  
 


 
 


 
 


Hønefoss, …. 
 
 


………………………..      ……………………………. 
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1 Forord 
 
Betalingsregulativet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av 
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.  
I regulativet vises foregående års satser i tabellene eller i parentes, til orientering.  
Eventuelle endringer som vedtas i løpet av året forsøkes innarbeidet i regulativet.  
 
Oppdatert betalingsreglement/prisliste er tilgjengelig på kommunens internettside, 
www.ringerike.kommune.no. 
 
Servicekontoret, tlf. 32 11 74 00, vil kunne innhente nødvendig informasjon og gi deg 
tilbakemelding innen 24 timer, eller finne rett person for din henvendelse vedrørende 
spørsmål angående betalingssatser. 
 
Servicekontoret behandler og/eller mottar også søknader om redusert betaling i 
barnehage og skolefritidsordning (SFO), leie av torgplass, leie av areal til tivoli m.v. 
 
Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS som er et 
interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og 
Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene er for privathusholdninger, hytter og 
næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside www.hra.no, og på siste side i 
dette betalingsregulativet. Eventuelle spørsmål kan rettes til HRA, telefon 61 31 42 70.



http://www.hra.no/
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2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 


2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV 
UTSLIPPSSAKER 


 
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 16 og Plan- og bygningsloven § 33-1. 
 
Søknader 
Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i Forurensningsforskriften: 
Kr  4 800,- (4 400,-) for anlegg  15 PE 


kr   9 800,- (8 800,-) for anlegg fra 15 -   50 PE 


kr 24 000,- (22 000,-) for anlegg fra 50 -  2 000 PE. 


 
Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen: 
kr 1 200,- (1 100,-) for anlegg   15 PE 


kr 2 400,- (2 200,-) for anlegg fra 15 -  50 PE 


kr 4 800,- (4 400,-) for anlegg fra 50 -  2000 PE. 


 
For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med 
konstruksjoner under bakkenivå: 
kr 2 400,- (2 200,-) for anlegg   15 PE 


kr 4 800,- (4 400,-) for anlegg fra 15 -  50 PE  


kr 7 000,- (6 600,-) for anlegg fra 50 -  2 000 PE 


 
For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller 
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for 
byggesaksbehandling. 
 
Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger 
søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad. 
 
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 
bebyggelsesplan eller plan- og bygningslov: kr 5 000,- (kr 2 200,-) 
 
 
Ulovlig utslipp 
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om  
utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og 
bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel minst kr 20 000,- 
(10.000,-). 
 
 
Lokal godkjenning 
Søknad om lokal godkjenning etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 for foretak 
som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om: 
 


 Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og 
fagområder: kr 2 500,- (2 200,-) 


 Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal 
godkjenning i Ringerike kommune, tas det ikke gebyr 
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Ansvarsrett 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 
(selvbygger) eller § 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hvert enkelt foretak: kr 
1 250,- (1 100,-).  For tildeling av ansvarsrett etter regler som kan bli vedtatt fra 1.1.13, 
tas kr 1 250,- per foretak.  
 
 
Kontroll 
Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av 
driftsinstruks, gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader 
eller ulovlighetsoppfølging, tas et engangsgebyr.  
Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter omfang og kommunens kostnader, gebyrene 
fastsettes likevel innenfor visse rammer: 
 
kr 1 200,- til kr   4 500,-  for anlegg <15 PE 
kr 2 500,- til kr   9 000,-  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 4 000,- til kr 14 000,-  for anlegg fra 50 - 500 PE 


kr 6.000,- til kr 25 000,-  for anlegg fra 500 - 2 000 PE 


 
 
Tilsyn og kartlegging 
Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr. Gebyret skal, 
samlet, ikke overstige kommunens kostnader. 
 
For enkel kontroll i forbindelse med kartlegging 
kr 1 000,-    (900)   for anlegg < 15 PE 
kr 2 000,- (1 800)  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 4 000,- (3 800)   for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
For tilsyn med etterfølgende pålegg 
kr   3 300,-   (3000,-) for anlegg d 15 PE 
kr   6 600,-  (6 000,-) for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 13 500,- (12 000,-)  for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
Ved tilsyn uten følgende pålegg 
kr 2 000,-  (1 800,-)  for anlegg d 15 PE 
kr 4 000,-  (3 600,-)  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 5 500,-  (5 000,-)  for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
Et beløp lik betalt tilsynsgebyr trekkes fra ved fakturering av etterfølgende 
saksbehandlingsgebyr, dersom fullstendig søknad om utslippstillatelse foreligger innen 60 
dager etter mottatt pålegg. 
 
 
Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn 
Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut 
ifra en skjønnsmessig vurdering basert på tidsbruken ved saksbehandling. Gebyret skal 
samlet ikke overstige kommunens kostnader. 
 
Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne 
uttalelser, kommer i tillegg. 
 
 
Diverse 
For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. 


For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr, likevel minst  
kr 5 000,- (2200.-) 
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Dersom søknaden eller meldingen trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke 
gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men 
ikke over 50 % av normalt gebyr. 
 
Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken eller etter at meldingen er 
behandlet, og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes 
søknad til Plan- og bygningstjenesten, som vurderer om hele gebyret eller deler av det 
skal tilbakebetales eller ikke. 
 
For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, 
kan saksbehandler redusere eller frafalle gebyret. 
 
Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under 
gebyrregulativ for utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for 
byggesaksbehandling. 
 
 


2.2 GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING 


For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i 
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver 
kreves gebyr fra tiltakshaver for: 
 
Offentlig kunngjøring         kr 2 000,- 
 
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner ol.:  kr 4 000,- 
     
Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret 
når det er få involverte parter.      
      
Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter 
annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor. 
 
 


2.3  GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 


 
1. Hvordan gebyret beregnes 
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en 
eiendom der summen sammenlagt er under 50 m², beregnes gebyret under ett. 
 
Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med 
tiltaket. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne 
uttalelser etc., kommer i tillegg. 
 
Der hvor særskilt kommunal påvisning eller oppmåling er nødvendig, kommer gebyr for 
dette i tillegg. 
 
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling 
gjennomføres.  Ved behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette 
i tillegg. 
 
For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter Forskrift om 
tekniske krav til byggverk(”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato 
1.07.10.  
I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det 
areal som ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdekning, f.eks. 
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carporter, overdekkede terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer 
for hver 3. meter, tas ikke med. 
Ved henvisning til forskrift om byggesak det nedenfor angitt ”byggesaksforskriften”. 
 
 
 
2. Søknader 
For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av plan- og bygningslovens §§ 


20-1, beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med: 


 
 Kr 3 300,- (2 750,-) per påbegynt 50 m² for de første 500 m² 
 For de neste arealer mellom 500 m² til 1000 m² tas kr 1 980,- (1 650,-) per 


påbegynte 50 m² 
 For de neste arealer over 1 000 m² til 2 000 m² tas kr 1 320,- (1 100,-) per 


påbegynte 50 m² 
 For de neste arealer over 2 000 m² tas kr 660,- (550,-) per påbegynte 50 m2 
 For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr 
 Det tas likevel, for alle søknader, minst kr 5 280,- (4 400,-) 


 
 
Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og masseuttak 


Volum regnes ut og det tas kr 1 320,- (1 100,-) per påbegynt 1000 m3, likevel minst  
kr 5 280,- (4 400,-). 
 
 
Veg-, kabel- og ledningsanlegg 
Kr 1 320,-  (1 100,-) per påbegynte 100 m for de første 1 000 m. 


 For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m tas kr 660,- (550,-) per 
påbegynte   100 m 


 For de neste lengder over 2 000 m tas kr 132,- (110,-) per påbegynte 100 m 
 Det tas likevel minst kr 5 280,- (4 400,-), bortsett fra kr 1 320,- (1 100,-) for 


stikkledninger inntil  100 m 
 
 
Deling (§ 20-1 m. fl.) 


 Kr 7 500,- for nye tomter (5 500,-) 


 Kr 3750,- for tilleggsareal 
 Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av 


eiendommene og i tillegg halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. 


 
Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21-2 
Kr 3 960,- (1 100,-) for hver igangsettingstillatelse. 
 
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 
bebyggelsesplan eller plan- og bygningslov: kr 5 280,- (2 200,-) per dispensasjon.   
Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med 
areal på inntil 15 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r), kan gebyret 
halveres eller medregnes ved tilpasning til minstegebyr. 
 
Behandling av dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), 
dispensasjoner fra vegloven eller fra andre lover: kr 2 640,- (2 200,-) per dispensasjon.  
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3. Ansvarsrett 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 
(selvbygger) eller § 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger eller 
foretak: kr 1 320,-.  For tildeling av ansvarsrett etter regler som kan bli vedtatt fra 
1.1.13, tas kr 1 320,- per foretak.  
 
 
4. Lokal godkjenning 
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 
for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder 
det søkes lokal godkjenning for tas det første gang det søkes om lokal godkjenning uansett 
antall klasser, funksjoner og fagområder: kr 2 640,-  (2 200,-).   
 
I tillegg tas gebyr for ansvarsrett. 
 
Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, 
funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men 
for søknad om ansvarsrett. 
 
Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som 
selvbygger, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett. 
 
 
 
5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver 
For behandling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-2, beregnes gebyr etter 
samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med kr 1 320,-  (1 100,-) per påbegynt 
50 m², likevel minst kr 3 960,- (3 300,-). 
For tiltak etter § 3-2 er installasjoner inkludert i gebyret. 


 
Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (mindre tiltak på bebygd eiendom) og § 
3-2 (alminnelige driftsbygninger i landbruket) og pbl § 20-2 c og § 30-5 for alminnelige 
bygninger, konstruksjoner eller anlegg for inntil 2 år. 
 
 
 
6. Spesielle saker 
 
For riving av bygninger: 
Bygninger inntil 50 m²    kr   1 320,- (1 100,-) 
bygninger mellom 50 m² og 100 m²  kr   2 640,- (2 200,-) 
bygninger  mellom  100 m² og 500 m²  kr   5 280,- (3 300,-) 
bygninger  mellom  500 m² og 1000 m² kr 10 560,- 
bygninger  mellom 1000 m² og 5000 m² kr 15 840,- 
bygninger  større enn  5 000 m²  kr 21 120,- 
 
Gebyr for ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg. 
 
For behandling av mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og 
lignende/bruksendring inntil 20 m2, endring av fasade på småhus, sanering av 
radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3-1 d, antenner etter § 3-
1 e), innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og 
uttalelser, betales kr 1 320,- (1 100,-).  
For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/ 
foretaksgodkjenning i tillegg. 
 
For piper, oljetanker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass 
som ikke inngår i annen søknad, tas et gebyr på kr 1 320,- (1 100,-). 
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For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i 
tillegg. 
 
For selve installasjonen i større fyringsanlegg, som ikke inngår i annen søknad, for mer 
enn èn boenhet eller for mer enn èn  landbrukseiendom,  tas et gebyr på kr  5 280,-  og 
vanlig gebyr for ansvarsrett og eventuell lokal godkjenning av foretak. 
 
For arbeider med ildsted som ikke er unntatt fra kravet om saksbehandling etter 
byggesaksforskriftens § 4-1 b) 3, tas et gebyr på kr 660,- (550,-) inkludert ansvarsrett. 
 
For heis, rulletrapp, rullefortau, løfteinnretning o.l., tas kr 2 640,- (2 200,-), med 
mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig med installasjonen. 
 
For diverse tiltak, blant annet etter pbl § 20-1 som skilt, reklame, større 
fasadeendringer, ventilasjon, murer, levegger, støyskjermer, antenner, 
brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og lignende konstruksjoner, 
samt basseng, brønn og dam, vår behandling i forbindelse med annet lovverk, bruk av 
nabogrunn og bruksendring tas kr 3 960,- (3 300,-). 
Omfatter bruksendring også bygningsmessig arbeid, tas eget gebyr for arbeidene i 
tillegg. 
 
For uteservering  tas kr 1 320,- (1 100,-)  for midlertidig inntil ett års varighet, og kr 
3 960,- (3 300,-) for lengre varighet. 
 
For behandling av revidert søknad beregnes 50 % av normalt gebyr. 
 
For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker 
urimelig, kan bygningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyret. 
 
For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad, melding eller ingen behandling jfr. 
Byggesaksforskriftens § 4-3 og pbl § 20-3, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke 
gebyr. 
 
For skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til 
saksbehandlingsforskriftens § 4-3 og pbl § 20-3 eller andre lover/bestemmelser, tas 
kr 660,- (550,-) i gebyr. Det kan komme ytterligere gebyr hvis det kreves behandling av 
dispensasjon i tillegg. 
 
For behandling av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.  
 
Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og 
kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg. 
 
I avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % (50 %) av normalt gebyr, likevel minst  
kr 8 000,- (4 400,-). 
 
Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er 
søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 
50 % av normalt gebyr. 
 
Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må 
det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, 
som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. 
 
For merarbeid i saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens 
bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel 
minst kr 13 200, (11 000,-).  
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For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende 
et tiltak som er tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas kr 6 600,- 
(5 500,-). 
 


2.4 PARKERINGSFORSKRIFT – FRIKJØP 


Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr. 100 000 
pr parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 


2.5  GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER 


 
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). 
 
1.  Oppretting av matrikkelenhet 
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 


Areal i m2 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 1 500 16 350,- 17 150,- 


1 501 3 000 20 150,- 21 150,- 


 
Deretter kr 500,- pr. overskytende daa. 
Mer enn 5 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr kr14 550,- pr. tomt 
Mer enn 10 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr kr 11 900,- pr. tomt 
 
  
1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon 
 
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon: 
 


Areal i m2: 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 30 2 300,- 2 300,- 


31 75 3 450,- 3 450,- 


76 300 5 750,- 5 750,- 


301 600 8 100,- 8 100,- 


601 900 10 400,- 10 400,- 


901 1 200 12 700,- 12 700,- 


1 201 1 500 15 000,- 15 000,- 


 
Deretter kr 500,- pr. overskytende daa. 
 
 
1.3 Oppretting av anleggseiendom 
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 
 
1.4 Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 
 
 
2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 1 310,-.  
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
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2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar 
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 
 
 
3. Grensejustering 
 


Areal i m2: 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 30 3 600,- 3 800,- 


31 75 4 800,- 5 000,- 


76 300 6 300,- 6 600,- 


301 500 8 800,- 9 250,- 


 
 
4. Tilleggsareal/ arealoverføring 
 
4.1 Grunneiendom 
Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
 
Tilleggsareal/ arealoverføring utløser dokumentavgift. 
 


 Areal fra 0 – 250 m²:  kr   7 950,- (  7 550,-) 
 Areal fra 251 – 500 m²  kr 10 600,- (10 100,-) 


 
Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med  
kr 500,- 
 
  
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 


koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter kr 4 200,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 500,- 
 
 
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 


koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter kr 5 000,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 000,- 
 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 
 
 
7. Gebyr for kartforretning over punktfeste 
For kartforretning over punktfeste betales kr 9 200,- 
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, er gebyret kr 6 600,- 
 
 
8. Gebyr for plassering av bygg 


1. gangs utsetting kr 5 300,- 
2. gangs utsetting kr 2 610,- 


 
Merverdiavgift kommer i tillegg. 
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9. Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 
For oppmålingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, 
allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til 
maksimum halvt gebyr etter pkt. 1,3,4,5 og 6. 
 
 
10. Medgått tid 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan 
beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid. 
 
Måling med GPS kr 950,- pr. time 
Kontorarbeid  kr 650,- pr. time 
 
For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift 
kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets- 
oppgave. 
 
 
11. Megleropplysninger 
For standard meglerpakke betales kr 1370,- Merverdiavgift kommer i tillegg. 
 
 
12. Seksjonering 
Saksbehandling 3GG som nå utgjør kr 2 580,- 
Saksbehandling med befaring 5GG som nå utgjør kr 4 300,- 
Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG). 
  
13. Sikringsgebyr 
I saker hvor gebyret åpenbart er urimelig, kan Miljø- og arealforvaltning fastsette et 
passende gebyr. 
 
 
14. Utstedelse av matrikkelbrev 
Matrikkelbrev inntil 10 sider:  kr 175,-  
Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350,- 
 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen 
 
 
Gebyr for kartkopier mm. 
  


  kr 


Papir A - 4 21,0 x 29,7 20,- 


Papir A - 3 29,7 x 42,0 20,- 


Papir A - 2 42,0 x 59,5 40,- 


Papir A - 1 59,5 x 84,0 50,- 


    “ 61,0 x 76,0 50,- 


    “ 70,0 x 90,0 50,- 


Polyesterfilm:   


A – 4   40,- 


A – 3  50,- 


A – 2  100,- 


A - 1  120,- 


 61,0 x 76,0 120,- 


 70,0 x 90,0 140,- 
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Utplotting av digitale kart- og plandata: 
 


  kr 


A – 4  40,- 


A – 3  50,- 


A – 2  100,- 


A - 1  120,- 


 61,0 x 76,0 120,- 


 70,0 x 90,0 140,- 


 
 
15. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever 


oppmålingsforretning i Ringerike kommune 
 
Fastsatt av Ringerike kommunestyre 18.02.2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 
nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd. 
 
§ 1. Formål 
Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i 
vinterhalvåret. 
 
§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning 
Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 
1. november til 1. mai. 
I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt før 1. nov og 
etter 1. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging. 
 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. 
 
Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend 2010-03-04. 
 
 
 


2.6 GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING 


 
1. Beregnings- og faktureringstidspunkt 
Gebyr fastsettes ut i fra enhver tids gjeldende gebyrregulativ ved 1. gangs behandling i 
hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, eller ved dato for delegert vedtak. 
I plansaker faktureres gebyret når det foreligger fullstendig planforslag, og når 
planforslaget har vært til 1. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag foreligger eller før 
offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes. 
 
 
2. Gebyrfritak 
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål: 


 Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse 
 Grønnstruktur 
 Forsvaret 
 Landbruks -, natur – og friluftsformål 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag 


 
NB!  Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 


432.000,- (360.000 + 20%) 
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3. Gebyrpliktige plansaker 
 


a) Enhetsgebyr for sakstype 
For saker etter 1-1, 1-2 og 1-3 beregnes kun et fast enhetsgebyr. 
For saker etter 1-4 og 1-5 beregnes et samlet gebyr etter summen av A, B, C og D 
 
 


  kr 


1-1 Små/ bagatellmessige endringer i reguleringsplanen, jf. 
Pbl § 12-14, 2. ledd  
(gjelder lokale forhold, sendes ikke til regionale 
myndigheter) 


12 000,- (10 000,-) 


1-2 Mindre endringer i reguleringsplanen, jf. Pbl § 12-14, 
2. ledd. Administrativt vedtak  
(sendes til regionale myndigheter) 


31 200,- (26.000,-) 


1-3 Mindre endringer i reguleringsplanen, jf. Pbl § 12-14, 
2. ledd Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning  
(sendes til regionale myndigheter) 


46 800,- (39 000,-) 


1-4 Detaljregulering u/ planprogram, jf. Pbl § 12-12 65 400,- (54 500,-) 
 


1-5 Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. Pbl § 12-12 130 800,- (109 000,-) 
 


 
 
 


b). Arealgebyr for planområde: (se pkt. 2) 
Det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000 m2 
For planområdets arealer inntil 100.000 m2 betales pr. m2 grunnareal: kr 3,50 (3,-) 
 
 
 


c) Arealgebyr for bebyggelse og anlegg: 
Det beregnes gebyr for arealer både over og under terreng. Parkering under bakken 
medregnes ikke. Det beregnes ikke gebyr for den del av nytt areal som overstiger 
100.000 m2 BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende areal som 
overstiger 50.000 m2 BRA 
 
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA:     
kr 7,50 (6,-) 
 
For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA: 
kr 5,- (4,-) 
 
 


d) Enhetsgebyr for type reguleringsformål: 
Det betales ikke gebyr for reguleringsformål som bestilles av Areal- og byplankontoret. 
For hvert reguleringsformål utover 3 formål beregnes pr. formål (se pkt. 2),  
kr 18 000,- (15 000,-) 
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4. Enhetsgebyr for avslag 
For mindre endring av reguleringsplan som gis avslag i hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning: kr 15 600,- (13 000,- +30%) 
 
For plansaker behandlet etter pbl § 12-11, der rådmannen ikke finner grunn til å fremme 
en politisk sak med positiv innstilling til oppstart av planforslaget, beregnes et 
enhetsgebyr for avslag: kr 23.400,- (19 500,-) 
 
For plansaker behandlet etter pbl § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme 
forslaget, men avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for 
avslag: kr 31.200,- (26 000,-) 
 
 
 
5. Avslutning av plansaker etter pbl § 12-11: (NY) 
 


a)  Enhetsgebyr for saker som avsluttes etter kunngjøring av oppstart 
(inkl. evt. politisk oppstart) 


Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 


 Detaljregulering u/ planprogram og uten politisk oppstart i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning, kr 24.000,- (20 000,-) 


 Detaljregulering u/ planprogram men med politisk oppstart i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning, kr 32.200,- (27 750,-) 


 Detaljregulering m/ planprogram og konsekvensutredning, kr 65.400,- (54 500,-) 
 
 
 
b)  Enhetsgebyr for saker som avsluttes etter oversendelse og 


gjennomgang av planutkast (kun saksframlegg som mangler) 
Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 


 Detaljregulering u/ planprogram, jf. Pbl §12-12,   kr 65.400,-    (54 500,-) 
 Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. Pbl §12-12, kr 130.800,- (109 000,-) 


 
 


 
c)  Avslutning av planforslag, etter 1. gangs behandling, men før off. 


ettersyn: 
Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 
Ved avslutning av planforslag etter 1. gangs behandling, men før forslaget legges ut til 
offentlig ettersyn, skal det beregnes 75 % av fullt gebyr (sum av pkt. 3 A-D) 
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6. Avslutning av mindre endring etter pbl § 12-14, 2. ledd 
Små/ bagatellmessige endringer i reguleringsplanen  kr   6.000,- ( 5 000,-) 
Mindre endringer i reguleringsplanen    kr 15.600,- (13 000,-) 
 
 
 
7. Dispensasjonssaker 
For behandling av enkle søknader om dispensasjon kommuneplanens arealplan, 
kommunedelplan, reguleringsplan, kr 7.200,- (6 000 +) 
 
For behandling av omfattende dispensasjonssaker med uttalelser fra overordnet/eksterne 
myndigheter fra kommuneplanens arealplan, kommunedelplan, reguleringsplan,  
kr 14.400,- (12 000 +) 
 
 
8. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde 
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs 
behandling. Gebyrer i forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, vil kunne 
reduseres eller oppjusteres ut i fra saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre 
endringer av reguleringsplaner. Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant 
annet følgende: 
 


 Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet 
 Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert 
 Hvorvidt eventuelle interessekonflikter er avklart i forkant av planarbeidet eller 


ikke 
 Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene 


 
 
 


2.7 LANDBRUK 


 
Konsesjon/konsesjonssaker 
For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom betales kr. 2000,- i 
enkle/kurante saker. 
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner betales kr 3 000,- 
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner betales kr 5 000,- 
I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller boplikten skal det ikke 
betales gebyr. 
 
Deling/delingssaker 
For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,-. 
 
Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt    
Voksen elg kr  485,-    Elgkalv  kr  285,- 
Voksen hjort  kr  370,- Hjortekalv kr  210,- 
Rådyr: Ingen fellingsavgift. 
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3 KOMMUNALTEKNISK DRIFT   


3.1 Vann, kloakk, parkering, torg-avgift m.v. 


 
 


 2012 2013 


Tilknytningsavgifter               


Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)                18 000,- 18 000,- 


Bare vann (50% av 1 EB)       9 000,- 9 000,- 


Bare kloakk (60% av 1 EB)   


 
Vannavgift pr m³ 


 
14,- 


 
15,50 


 
Kloakkavgift pr m³ 


 
25,- 


 
25,- 


 
Andre gebyrer                       


  


Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med  
1. purring  


100,- 
 


100,- 
 


Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler                                                       246,- 246,- 


Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning   620,- 620,- 


Gebyr rørleggeranmeldelse 400,- 400,- 


 
Septik 


  


Septik rensekostnad pr. m³               250,- 300,- 


Fett, trefiber m.m. pr m³       250,- 300,- 


Tette septiktanker pr m³                  80,- 90,- 


Gråvannstanker pr m³            90,- 100,- 


 
Transport 


  


Transport septik inntil 3m³  649,- 663,- 


Transport septik pr m3 over 3m³  168,- 172,- 


Septik/fett fra andre kommuner pr m³              339,- 339,- 


 
Parkering 


  


Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 15,- 20,- 


Parkering ytre parkeringssone pr time 12,- 17,- 


Døgnpris ytre parkeringssone  30,- 30,- 


 
Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift 
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 2012 2013 


Torgavgift   


Torgplass årsavgift 4 x 4m      3 300,- 3 300,- 


Tilfeldig torgplass pr dag  4 x 4m      224,- 224,- 


Tilfeldig handel pr dag  6 m²          224,- 224,- 


 Strømtilkobling pr dag 107,- 107,- 


Gravemeldinger, kontroll og skilt-
/varslingsplaner 


  


Gravemelding klasse A 1 000,- 1 000,- 


Gravemelding klasse B, C og D 1 500,- 1 500,- 


Arbeidstillatelse 0,- 0,- 


Godkjenning av varslingsplan 600,- 600,- 


Utsetting og oppfølging av skiltplan 2 500,- 2 500,- 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


RENOVASJONSGEBYR - HRA 2012 2013 


Renovasjon for husholdninger 2 330,-  


Hytterenovasjon 910,-  


Avgiftene er eks mva. 
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4 BRANN- OG REDNING  


 


4.1 Feiing, tilsyn, alarmer mv. 


 


Feie- og tilsynsavgift: 2012 2013 


Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp  383,- 444,- 


 


Andre tjenester fra feiervesenet: 2012 2013 


Feiing av fyrkjele i boligenhet pr. stk. 900,- 900,- 


Feiing av større fyringsanlegg, pr. stk. 1 800,- 1 800,- 


Kamerakontroll av skorstein pr. stk. 750,- 750,- 


Hyttefeiing, pr time 750,- 750,- 


Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. stk. 650,- 650,- 


Røyktesting av skorstein pr. stk. 750,- 750,- 


 


Andre tjenester: 2011 2012 


Undervisning pr. time * 850,- 900,- 


Kurs i varme arbeider (inkl. avgift) 1 450,- 1 450,- 


Resertifisering varme arbeider   1 300,- 


Kurs for brannvernleder, 1 dag  1 750,- 1 750,- 


Håndslokker til øvelse, pulver/skum  250,- 250,- 


Håndslokker til øvelse, CO2 500,- 500,- 


Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00-16.00)  
pr time 


750,- 750,- 


Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg   250,- 


Bruk av mannskapsbil pr. time ** 
1 600,- 1 600,- 


Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 
1 200,- 1 200,- 


Båt eller UTV pr. time3 1 400,- 1 400,- 


Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 500,- 500,- 


Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750,- 750,- 


Utleie motorsprøyte pr. døgn 1 000,- 1 000,- 


Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50,- 50,- 


Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50,- 50,- 


Oljeabsorberende bark, pr. sekk 220,- 300,- 


Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4 500,- 4 500,- 


 
*)   Veiledende. Ta kontakt for tilbud på kurs og øvelse.  
**)  Timepris inkludert fører. Det faktureres min. 2 timer. 
 
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva. 
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4.2 Alarmmottak  


Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg (kommune, fylke og 
stat) samt privat forretning/industri via Vestviken 110-sentral i Drammen. Ta kontakt på 
tlf. 04110 eller se www.v110.no for mer informasjon om priser etc. 
 


4.3 Kurs og øvelser 


Brannvesenet arrangerer alle typer kurs og øvelser innen brannvern og førstehjelp. For 
tilbud, ta kontakt på brannkurs@ringerike.kommune.no 
 
 
 
 


5 EIENDOMSFORVALTNING  
 


5.1 Leie av lokaler mv. 


 


Lokaler pr time 2012 2013 


Politiske partiers virksomhet 0,- 0,- 


Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0,- 0,- 


Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0,- 0,- 


Arrangement i institusjonens ordinære drift 0,- 0,- 


Flyktningers kulturelle virksomhet i løpet av de 5 første års 
botid 


     
0,- 


     
0,- 


Flyktningers virksomhet rettet mot barn og unge under 16 år     0,-         0,- 


Møtelokaler 120- 120- 


Gymnastikksal 240,- 240,- 


Gymnastikksal m/garderobe 275,- 275,- 


Garderober 240,- 240,- 


Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 400,- 400,- 


Tilsyn pr time 370,- 370,- 


Renhold pr time 370,- 370,- 


Fra kl 16 til kl 21 betales vask og tilsyn i tillegg   


For bruk etter kl 21 etter avtalt pris   


 
Større arrangementer/overnatting/bruk av spesialrom/næringsvirksomhet. Pris avtales 
basert på kostnadsdekning. 
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6 BARNEHAGER 


 
Foreldrebetalingen har ikke vært endret siden 2009 og videreføres uendret også i 2013. 
 
 
Pris pr måned i 11 måneder pr år: 
 


Plass 
i % 


Betaling 
2012 


Betaling 
2013 


Kost 
2012 


Kost 
2013 


Total pr md 
2012 


Total pr md 
2013 


100  2 330,-  2 330,-  200,-  200,- 2 530,- 2 530,- 


90  2 307,-  2 307,-  180,-  180,- 2 487,- 2 487,- 


80  2 050,-  2 050,-  160,-  160,- 2 210,- 2 210,- 


70  1 794,-  1 794,-  140,-  140,- 1 934,- 1 934,- 


60  1 538,-  1 538,-  120,-  120,- 1 658,- 1 658,- 


50  1 282,-  1 282,-  100,-  100,- 1 382,- 1 382,- 


40  1 025,-  1 025,-  80,-  80,- 1 105,- 1 105,- 


30  769,-  769,-  60,-  60,- 829,- 829,- 


20  513,-  513,-  40,-  40,- 553,- 553,- 


 
Familier med svak betalingsevne, vurderes individuelt etter søknad, jf. kommunale 
vedtekter.  
 
For deltidsplasser reduseres prisen etter inntekt i samsvar med plasstørrelsen. Det legges 
til et administrasjonsgebyr på 10 %. 
 
Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
Dersom søsknene har ulik plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen. 
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager 
med ulike eiere. 
 
Betaling for kost, kr 200,- for 100 % plass, kommer i tillegg.  
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7 SKOLEFRITIDS- OG FERIETILBUD 


 
Satsene videreføres uendret i 2013, det vil si på samme nivå som i 2011 og i 2012 
  


7.1 SFO 


 
Sats pr måned i 10 måneder pr år:  
 


 
Nr. 


Plass- 
Størrelse 


2012 2013 


1 100 2 480,-    2 570.- 


2 90 2 455,-    2 540,- 


3 80 2 180,-   2 260,- 


4 70 1 910,-    1 980,- 


5 60 1 635,-    1 695,- 


6 50 1 360,-    1 410,- 


7 40 1 090,-    1 130,- 


8 30 815,-       845,- 


9 20 545,-       565,- 


10 10 270,-       280,- 


11 Morgentilbud SFO pr 
mnd. 


 
555,- 


            
575,-                                  


 
 
Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7). 
 
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr 2 og 50 % for søsken nr 3 eller flere. Dersom 
søsken har ulik plasstørrelse skal det betales full pris for den dyreste plassen. 
 
Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller 
moderasjon. 
 
 


7.2 Aktiv ferie 


 


Nr. Tekst 2011 2012 


12 Sommertilbud pr uke 750,- 1 000,- 


13 Høsttilbud pr uke 600,- 1 000,- 


14 Vinterfeietilbud pr uke 600,- 1000,- 
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8  Pleie- og omsorgstjenester 


 
Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, samt dette reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike 
kommune. 
 
Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede 
skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 
år, ved siste avlagte ligning. 
 
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2013 beregnet til kr 353,- pr 
time. 
 
Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 175,- pr. måned, uansett hvor 
mange timer som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men 
likevel aldri mer pr. måned enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). 
 
Maksbeløp å betale i forhold til inntekt, fremkommer i eget vedtak fra Bestillerenheten, 
og revideres en gang pr. år. 
 
I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til èn av disse, legges begge 
ektefellers inntekt til grunn. 
 
Omsorgslønn regnes ikke som inntekt. 
 
 
 
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig 
økonomi, forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med 
funksjonshemming, sykdom eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og 
dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Bestillerenheten. 
 
 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2011 kr 79.216 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2012 kr 82.122 (endring 3,7 %) 
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8.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 


 


Nr. Tekst 2011 2012 2013 


1 Hjemmetjenester kr kr kr 


1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 165 pr md  170 pr mnd 175 pr mnd 


1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 3 G 646 pr md 676 pr mnd 701 pr mnd 


1.3 Maks å betale ved inntekt 3 – 4 G 1 119 pr md 1 277 pr mnd  1 324 pr mnd 


1.4 Maks å betale ved inntekt 4 – 5 G 1 588 pr md 1 905 pr mnd 1 975 pr mnd 


1.5 Maks å betale ved inntekt over 5 G  1 964 pr md 2 544 pr mnd 2 638 pr mnd 


2 Hjemmesykepleie    


 Hjemmesykepleie 0 0 0 


3 Matombringning    


3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 50 55 55 


3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert 65 70  


3.3 Middag i servicesenterne, pr porsjon   70 


3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon   55 


3.5 Dessert/suppe   15 


4 Oppholdsbetaling institusjon    


4.1 Korttidsopphold i institusjon * 129 pr døgn  133 pr døgn 137 pr døgn 


4.2 Dagopphold i institusjon * 68 pr dag  70 pr dag 72 pr dag   


4.3 Trygghetsavdeling 150 pr døgn 157 pr døgn 163 pr døgn 


8 Trygghetsalarm    


8.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt under 2 G 


 
192 pr md 201 pr mnd 208 pr mnd 


8.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt lik eller over 2 G 


 
234 pr md 


 
245 pr mnd 254 pr mnd 


 
*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
 


8.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens 
sykehjem 


 
Omsorgsboliger med bemanning 
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene 
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker 
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet. 
 
 
Sykehjem 
Her krever kommunen 75% av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og 
85% av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr. 7.000,-/år. Med inntekter 
menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte, aksjeinntekter og 
lignende. Kommunen dekker alle utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på 
sykehjem. 
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9  KULTUR OG KULTURSKOLE 


9.1 Bibliotek, kulturskole, halleie mv. 


 


 2012 2013 


 
Bibliotek 


  


Overdagsbetaling, 1. purring 30,- 30,- 


Overdagsbetaling, 2. purring 80,- 90,- 


Overdagsbetaling, 3. purring 120,- 130,- 


 
Kulturskole  


  


Kontingent, pr halvår 1395,- 1 445,- 


Kontingent bilde inkl materiell, pr halvår 1680,- 1 740,- 


Tilleggskontingent samspillgruppe, pr halvår 575,- 595,- 


 
Refusjonssatser, tjenester pr time: 


  


Organisasjoner, barn 410,- 425,- 


Organisasjoner, voksne 475,- 495,- 


 
Tyristrandhallen – leie håndballbanen 


 
325,- 


 
340,- 


   


 
Ringerikshallen 


  


Stor hall 340,- 360,- 


Kamprom 95,- 100,- 


Skytebane 135,- 145,- 


Løpebane 135,- 145,- 


Squash 85,- 90,- 
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10 RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD 


10.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. 


 


 2012 2013 


 
Kommunens innbyggere 


  


Kremasjonsavgift ved bisettelse    1 350,- 0,- 


Kremasjonsavgift for barn under ett år 600,- 0,- 


Kistebegravelse 0,- 0,- 


Vielse 0,- 0,- 


Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0,- 0,- 


Brukt av kirke for de som er medlem av DNK 0,- 0,- 


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 0,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 0,- 600,- 


Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 2 100,- 3 600,- 


 
Utenbys innbyggere 


  


Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 2 100,- 3 600,- 


Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale) 1 350,- -,- 


Kremasjonsavgift v/kapasitet  4 600,- 


   


   


   


   


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 0,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 0,- 600,- 


 
Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne 


  


 
Nedsetting: 


  


Kiste, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Kiste, andre 2 750,- 5 000,- 


Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Urne, andre 950,- 1 150,- 


 
Frakt: 


  


Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Urne, andre 600,- 650,- 


 
Feste av gravsted 


  


 
Kommunens innbyggere: 


  


Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0,- 0,- 


Festet krav, kr 195 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 5. år 900,- 975,- 


Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 180 pr grav, innkreves 
hvert 5. år 


 
1 800,- 


 
1 950,- 


Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år  6 750,- 


Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende  4 000,- 


 
Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år 
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10.2 Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester 


 


 2012 2013 


 
Kommunens innbyggere som er medlem av DNK 


  


Organistens medvirkning ved vielse og gravferd  0,- 0,- 


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 450,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist   600,- 600,- 


Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0,- 0,- 


   


 
Utenbys innbyggere/andre trossamfunn 


  


Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel  3 600,- 


Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og vask, 
gravferd  


 3 600,- 


Organistens medvirkning ved vielse og gravferd                     1 750,- 1 850,- 


   


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 390,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 600,- 600,- 


   


 
Stell av graver 
Inkluderer planting av vår- og sommerplanter. Vanning 
 


  


Årspris 1 030,- 1 130,- 


Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 300,- 350,- 


Avtale for stell av grav i   5 år, à kr 900 5 150,- 5 650,- 


Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 900 10 300,- 11 300,- 


Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 900 20 600,- 22 600,- 


Beløpene innbetales forskuddsvis og er rentebærende.   


Høstplanting 210,- 230,- 


Krans til jul  210,- 240,- 


Stell av grav  
(vanning av blomster samt planting av vår- og sommerplanter) 


  
1 130,- 


Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 700,- 800,- 


Salg av plantekasse 1 400,- 1 480,- 


Nedsetting av plantekasse 350,- 410,- 


 
Oppsetting  / oppretting av gravminne 


  


Oppretting av standard gravminne, minimum 400,- 550,- 


Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter  
medgått tid 


  


 
Gjenoppsetting av standard gravminne 


 
500,- 


 
550,- 


Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 750,- 850,- 


Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter  
medgått tid 


  


 
Timepris for kirketjener fastsettes til 


 
330,- 


 
410,- 


 
Timepris for maskin med fører fastsettes til 


600,- 760,- 


 







28 


 


 


10.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger 


 
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet 
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal 
minimum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon 
dekkes. 
 
 
Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer  
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.750,-. 
Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.750,- 
For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.     
 
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn 
konsertdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





		Innholdsfortegnelse

		1 Forord 

		2 Miljø- og arealforvaltningen

		3 Kommunalteknisk drift 

		4 Brann- og redning

		5 Eiendomsforvaltning 

		6 Barnehager

		7 Skolefritids- og ferietilbud

		8 Pleie- og omsorgstjenester

		9 Kultur og kulturskole 

		10 Ringerike kirkelige fellesråd 











 
 
 
 
 


 
 
 


Omsorg 
for alvorlig syke og døende 


i Ringerike kommune 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







1. Innledning 
 
Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke 
og døende og deres pårørende. 
 
I Ringerike kommune er det etablert konsensus om at arbeidet med alvorlige 
syke og døende mennesker skal baseres på hospicefilosofien, som innebærer en 
helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og 
problemer. Dette er også forenelig med Samhandlingsreformen (st. meld. nr.47) 
om et helhetlig forløp for pasienten. 
 
Det sentrale blir god smerte- og symptomlindrende behandling, pleie/omsorg, 
følelsesmessig støtte og åndelig/eksistensiell hjelp. God informasjon og 
kommunikasjon er viktig i slike situasjoner. Pasientens behov og ønsker må 
settes i sentrum.  
                                                                                                                
Utfordringene hos denne pasientgruppen kan være mange, ofte både av fysiske, 
psykiske, sosiale, åndelig/eksistensiell natur. Disse problemene må tilnærmes 
ved tverrfaglig samarbeid og helsepersonell med kompetanse innen lindrende 
behandling, pleie og omsorg. 
 
 
Faguttrykk som beskriver denne omsorgen er hospicefilosofi, lindrende og 
omsorg/palliasjon. 
 
Hva er Hospicefilosofi: 


 
• bekrefte livet og betrakte døden som en naturlig prosess 
• verken fremskynde eller utsette døden 
• lindre smerte og andre symptomer 
• integrere omsorgens psykologiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle 


aspekter 
• tilby støtte fore å hjelpe pasienten til å leve så aktivt som mulig inntil 


døden 
• tilby støtte til pårørende under pasientens sykdom og i sorgen etter tapet 


 
Hva er lindrende omsorg/palliasjon? 
 
”Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med 
inkurabel1sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske 
smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet 
mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer for pasient og 
pårørende. Målet med all behandling og omsorg er best mulig livskvalitet for 
pasient og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder 
døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av 
livet.” 
 


European Association for Palliative Care (EAPC)/Verdens helseorganisasjon (WHO) 
 
 


                                                 
1 Ikke mulig å behandle 







 
2. Bakgrunn 
Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i likhet med andre 
Vest- europeiske land, i stor endring. Det blir flere eldre og flere med kroniske og 
sammensatte sykdomstilstander. Når vi nå omtaler helsetilbud til alvorlig syke og 
døende finner vi tall om at bl. annet Kols og kreft sykdommer; er i sterk vekst. 
Dette er grupper med store og dermed økende samhandlingsbehov. Frem til 
2030 forventes en vekst med 40 – 60 % av sykdomsgrupper som for eksempel 
kreft 
 
Samhandlingsreformen medfører kortere liggetid i sykehus, mer spesialisert 
behandling og mer dagbehandling. Kommunen vil få økende medisinske 
utfordringer i hjemmetjeneste og institusjon. Da en del oppgaver overføres fra 1. 
til 2. linjetjenesten. Dette forutsetter av Kommunen at vi har fagpersonell med 
solid medisinske og sykepleiefaglige kunnskaper, tilstrekkelige instrumentelle 
ferdigheter og observasjonskompetanse. 
 
 
3. Ringerike kommune har følgende spesifikke tiltak rettet mot 


alvorlig syke og døende: 
 
a) Austjord Behandlingssenter 
Ringerike kommune åpnet et hospicetilbud i egen avdeling ved Austjord 
Behandlingssenter 6. september 2004 med fire døgnplasser. Dette ble utvidet 
med ytterligere 4 plasser juli 2009. Det har i perioder vært ledig kapasitet ved 
denne avdelingen som har gjort det mulig å gi tilbud til pasienter i 
nabokommunene. Det foreligger avtale med Hole Kommune om å kunne benytte 
seg av Kommunens tilbud.  
 
Enhetens målsetting: 
 
• Være en enhet med spesialkompetanse innen lindrende pleie, omsorg og 


behandling til pasienter med langtkommen kreftsykdom og andre sykdommer 
med kort forventet levetid. 
 


• Et sted å være inntil døden, der andre alternativer ikke er aktuelle.  
 
• Gi helhetlig pleie og omsorg i et fagmiljø som er levende, med rolige 


omgivelser og med respekt for pasienten og pårørendes spesielle behov. 
 
• Være et kompetansesenter i Kommunen og kontinuerlig arbeide for 


kompetansehevning. 
 
• Ha et godt tverrfaglig samarbeid med sykehus, fastleger, hjemmesykepleien, 


sykehjem og annet aktuelt personell i og utenfor kommunen. 
 
• Inkludere frivillige i det daglige arbeid. Det innebærer bidrag fra enkelt 


personer og samarbeid med frivillige organisasjoner. 
 
 
b) Ressurs sykepleie nettverk innen palliasjon og kreftomsorg  







Ringerike Kommune har sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie, 
palliasjon/lindrende behandling, psykiatri og i aldring og eldreomsorg. Samt 
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med etterutdanning i kreft og lindrende omsorg. 
Det er også i Kommunen velfungerende ergoterapi og fysioterapiteam; med bred 
kompetanse innen fagområdet. 
 
Pasienter med alvorlig sykdom som utskrives eller er i kontakt med Ringerike 
sykehus får tilbud om kontakt med sykepleier i Kommunen. Dette er et 
lavterskeltilbud og koordineres av kreftkoordinator i Ringerike Kommune.  
 
Ringerike kommune har i hver enhet i hjemmesykepleien og på noen av 
sykehjemmene ressurssykepleiere. Disse er organisert i et kompetansenettverk 
og ledes også av kreftkoordinator i kommunen. Disse er igjen knyttet til et 
kompetansenettverk i Vestre Viken Helseforetak. Ansvaret for drift av dette 
nettverket har leder av Palliativt enhet ved Drammen sykehus sammen med 
palliativt team ved Kongsberg og Ringerike sykehus. En arbeidsgruppe bestående 
av representanter fra sykehus, kommuner og Kreftforeningen bistår med 
gjennomføring av 2 -3 fagdager for ressurssykepleierne per år. I perioden 2011 
– 2013 er Ringerike Kommune representert i denne gruppen ved Dora Hafnor. 
 
 
C) Hjemmebasert tjeneste  
Hjemmetjenesten har høsten 2012 startet et formidabelt arbeid med å få opp 
kompetanse i tjenesten, slik at man har et forsvarlig og kompetent tilbud hele 
døgnet , alle dager i året. Det er mange utfordringer innen palliasjon. 
Organisering av tjenestene er svært viktig for at riktig kompetanse er på plass 
der pasienten er. Pasient og pårørende må oppleve trygghet og faglig kvalitet 
skal de klare å håndtere utfordringene de står i. Mange pasienter ønsker å ha 
mest mulig hjemmetid og om mulig få dø hjemme. Hjemmetjenesten må i livets 
sluttfase være tilstede der det er ønskelig. Det krever at hjemmetjenesten har 
tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å kunne stille opp. Kontinuitet er 
også viktig og det bør tilstrebes at pasienten har færrest mulig tjenesteytere å 
forholde seg til, dette fordrer en godt koordinert tjeneste. 
 
 
D) Frivillighet 
 
Termik 
 


 
Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende 
 
Termik er frivillige i omsorgen for alvorlig syke i institusjon eller hjemme. 
 
Frivillige i denne omsorgen er en ressurs og et tilbud til pårørende om avlastning. 
Dette konseptet er utarbeidet av Vefsen kommune med statlige midler fra Helse 
og rehabilitering. Det er viktig at denne omsorgen er kvalitetssikret ved at de 







frivillige har gjennomført et 5-6 kvelders kurs, får kontinuerlig veiledning og 
jevnlige personalmøter. 
 
Bruk av frivillige etter Termik prinsippet har vært utprøvd på Hospice Austjord i 
7,5 år med godt resultat.  
 
Det er et godt samarbeid mellom Røde Kors Besøkstjeneste, 
Frivillighetssentralen og kommunen. Enhetsleder har hatt veilednings og 
undervisningsansvar, mens administrasjon har vært på Frivillighetssentralen.  
 
b) Sorg & Omsorg 
Frivillighet sentral i Ringerike og Hole Kommune har en egen gruppe som drifter 
sorggruppe arbeid. Disse har et styre bestående av Diakon, helsesøster, 
kreftkoordinator og frivillige. Det gjennomføres en temakveld i året; som er åpen 
for publikum i Ringeriksregionen. 
 
4. Fremtidige satsningsområder 
 
Kompetansesenter med uteteam 
 
Hospiceenheten ved Austjord Behandlingssenter bør være et kompetansesenter 
innen lindrende omsorg og pleie både i egen kommune og Ringeriksregionen.  
Det bør i tråd med Samhandlingsreformen fokuseres mer på å etablere et ute 
team. Man kan organisere dette med utgangspunkt i Hospice, tett knyttet opp til 
”ressurssykepleienettverket innen palliasjon og kreftomsorg”. Teamet skal ha en 
koordinerende og veiledende funksjon og bistå sykehjem og hjemmetjeneste slik 
at alle pasienter får god symptomlindring. Oppfølging av pårørende er også en 
viktig funksjon. 
 
Hjemmebaserte tjenester 
 
Pasienter som ønsker å være hjemme lengst mulig eller dø hjemme, må få en 
reell mulighet til dette ved at de er trygge på at kommunen har god nok 
kompetanse hele døgnet. Dette forutsetter at det ikke kuttes ytterligere i midler 
til hjemmebaserte tjenester ved budsjettprosess. Det å være pårørende til 
alvorlig syke og døende er en særs krevende oppgave. Skal de klare å stå i dette 
løpet ut, forutsetter dette at de har mulighet for avlastning. Avlastning i hjemmet 
eller ved institusjon må det derfor legges en forutsigbar plan på.  
 
Sykehjemmene 
 
Sykehjemmene bør, på lik linje som hjemmetjenesten ha ”resurssykepleiere” i 
lindrende omsorg. Disse har som oppgave å tilrettelegge for god lindrende 
omsorg, følge opp pårørende og veilede ansatte. Pasienter i sykehjem har i 
tillegg til somatiske diagnoser også demens og det har vist seg at denne 
pasientgruppen ikke får god nok lindring i de siste levedager 
 
Legetjenesten 
 
Alle legene i Ringeriksregionen, i kommune og i sykehus bør ha en 
grunnleggende og nødvendig faglig kompetanse innen lindrende behandling ved 
livets slutt (palliasjon).  







 
Det bør være leger i vårt distrikt med spesialkompetanse innen palliativ medisin, 
geriatri og onkologi, da primært i spesialisthelsetjenesten. Det bør satses på 
nettverksbygging. 
 
Kapasiteten og kvaliteten på legetilbud i sykehjem må bedres i tråd med 
Stortingsmelding 25. Kommunen må legge til rette for god samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten, fastlege/tilsynslege og hjemmesykepleien/institusjoner. 
Dette er omtalt i OMSORGSPLAN 2015. 
 
 - Medikamentskrin 
Det er utarbeidet et medikamentskrin som inneholder retningslinjer, prosedyrer 
og medikamenter til bruk de siste dager og timer pasienten lever. Dette skrinet 
innføres i alle enheter i Ringerike kommune. 
 
Lege og sykepleiere informeres og læres opp i bruk av skrinet. Ressussykepleier i 
enheten har ansvar for at skrinets innhold alltid er fylt og fastlege/ tilsynslege 
har ansvaret for resepter som skal brukes. Dette medikamentskrinet er utviklet 
gjennom Kompetansesenteret for palliasjon og kreft Helse Vest. Vestre Viken 
ønsker å innføre dette i hele vår region. 
 


 
5. Andre utfordringer 
 
Mange pasienter og pårørende har behov for veiledning og praktisk hjelp i 
økonomiske spørsmål. Denne tjenesten har tidligere vært ivaretatt av 
omsorgsombud/sosionom. Det er viktig at man innenfor et helhetlig 
omsorgsbegrep også kan tilby sosionomtjenester og juridisk bistand. 
 
Kostholdsproblematikk er også ofte fremtredende i denne fasen. Nært samarbeid 
med ernæringsfysiolog vil være viktig 
 
En ser klart fordel av å ha fysioterapeut med spesialisering innen lymfedrenasje 
internt i Kommunen. Dette finnes per i dag kun ved institutt. 
 
Videreutvikling av samarbeidet med de frivillige 
 
Koordinering og opplæringsansvar for de Termikfrivillige ligger nå hos 
kreftkoordinator i Kommunen. Det er ønskelig å videreutvikle dette tilbudet. 
 
 
6. Viktige og nødvendige samarbeidspartnere 
 
➣ Hospicestiftelsen Angelique 
➣ Kompetansesenter for palliasjon/lindrende behandling ved UiO avd. Ullevål og 


Vestre Viken Drammen Sykehus 
➣ Palliativt team Ringerike sykehus, samt kreftpoliklinikken 
➣ Kreftforeningen 
➣ Frivillighetssentralen 
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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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 2 


 


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. 


 


 


32







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. 


34







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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RINGERIKE KOMMUNE


POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no


Adressater i hht liste


 


Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12/4016-1 21970/12 G00 14.09.2012


Helse i alt vi gjør - Folkehelsemelding til offentlig ettersyn og høring


Kommunestyret i Ringerike har bedt om en folkehelsemelding for Ringerike kommune innen 
utgangen av 2012.  Utkast til melding legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.


Folkehelsemeldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger 
føringer for satsningen på folkehelse fram mot 2030.


Vi ønsker innspill i forhold til valgte prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i 
Ringerike kommune.


Høringsfristen er satt til 10.10.2012.


Høringsinnspill kan sendes på e-post: postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til: 
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.
Innspill merkes med: 12/4016


Folkehelsemeldingen er tilgjengelig på: www.ringerike.kommune.no/kunngjoringer/  på 
servicetorget og på biblioteket.


Med hilsen


Wenche Grinderud
rådmann


Saksbehandler: Bjørg Nordanger
telefon: 32 11 75 93
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Adresseliste


Fylkesmannen i Buskerud


Buskerud fylkeskommune


Mattilsynet, distriktkontoret for Hadeland og Ringerike


Nordre Buskerud Politidistrikt


Kommunalsjefer


Virksomhetsledere


Enhetsledere


Rektorer


Barnehagestyrere


Legekontorene


Hovedtillitsvalgte


Barnerepresentanten


Eldrerådet 


Råd for funksjonshemmede


Idrettsrådet


Ungdomsrådet


Trafikkrådet


Musikkrådet


Ringerike kirkelige fellesråd


Ringerike Sogneselskap


Mental helse


Ringerike Frivilligsentral


Turistforeningen


Naturvernforbundet


Sykelistenes landsforening


Forum for Natur og friluftsforbund


Ringerike NæringsForum


Ringerike utvikling


Politiske partier i Ringerike





