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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  

 

 

 
HØRINGSSVAR FRA MILJØ- OG AREALFORVALTNINGEN 
 
Vi foreslår at Miljø og arealforvaltningen ses på som en enhet og ikke en virksomhet som i dag. 
I dette innspillet er dagens funksjon som virksomhetsleder benevnt som enhetsleder. Dagens 
enhetsleder er benevnt som avdelingsleder. Dette samsvarer helt med måten vi fungerer på. 
Økonomiansvar legges på enheten, personalansvar legges på avdelingen. Enheten forblir 
samlet, helst i dagens lokaler som er godt tilpasset og gir et fruktbart, attraktivt 
arbeidsfellesskap. 
 

1. Hvor mange ledernivåer skal det være i fremtidig organisasjonsmodell 
Medarbeider > avdelingsleder > enhetsleder >kommunalsjef > rådmann 

  
2. Hvor mange ledere skal det være på ulike organisasjonsnivå? 

Det må være en avdelingsleder for hver avdeling og en enhetsleder for hver enhet. Vi har 

ikke noe syn på hvor mange kommunalsjefer eller tilsvarende det skal være. 
 

3. Skal de ulike ledernivåene ha egne støtte- og merkantile funksjoner knyttet til seg? 
Avdelingen skal ha stedlige fagpersoner som utfører oppgaver som tidligere har vært 

definert som merkantile/støttefunksjoner, men som i realiteten er selvstendig utførelse av 

arbeidsoppgaver knyttet til det enkelte fagområdet. 

 
4. Hvilke merkantile oppgaver kan sentraliseres, og hvilke nødvendig støtte forventer 

ledernivåene fra et sentralisert merkantilt miljø? 
- Økonomirapportering gjøres lokalt på enheten med støtte sentralt 

- Bestilling gjøres lokalt på enheten, store saker får støtte sentralt 

- Utgående faktura sentraliseres, grunnlag lages lokalt på avdelingen, alternativt styrkes 

enheten. Inngående faktura legges inn lokalt på enheten  

- Personalsaker behandles lokalt på avdelingen/enheten. Vanskelige saker får støtte 

sentralt 

- Stedlig arkivar i eller i tilknytning til Miljø- og arealforvaltningen pga. svært stor 

dokument- og saksmengde til enheten 

 

5. For å styrke fokus på utvikling (samfunn og kommunen som organisasjon), hvilke typer 
oppgaver kan høre hjemme i en slik enhet/funksjon? 
- Ønsker en utviklingssjef som er forankret og plassert i rådmannens stab, som har 

planfaglig kompetanse og erfaring i å drive større plan- og strategiprosesser, og som kan 

fungere som bindeledd mellom rådmann, Miljø- og arealforvaltning, og eksterne aktører.  

- Miljø- og arealforvaltning fungerer som en slik samfunnsutvikler i dag, med areal- og 

byplan, byggesak, landbruk og oppmåling lokalisert ett sted, og med en rekke døgnåpne 

tjenester. Felles lokalisering bidrar til sterkt samarbeid mellom avdelinger, bl.a. utvikling 

av kart- og digitale tjenester.  

- Vi har gjennom mange år, utviklet en arbeidsmodell hvor brukeren er i fokus. Arbeidet 

organiseres i stor grad som prosjektarbeid hvor vi setter utplukkede medarbeidere fra de 

ulike avdelingene samt andre parter inn i en prosjektgruppe rundt brukeren. Vi utreder det 

positive handlingsrommet, lovanvendelse og prosessvalg for brukeren. Brukeren slipper å 

selv søke opp partene i saken og finne fram i partsjungelen. Dette gir rask, etterrettelig og 

effektiv hjelp for etablerere og utviklere. Det er en forutsetning for å drive en 

utviklingsenhet at hele organisasjonen er reflektert på at som forvaltere av lovverk og 

planverk må vil leve med at enheten stadig vil bli utsatt for kritikk som har bakgrunn i at 

tiltakshaver er misfornøyd med det rammeverket som det offentlige Norge har etablert. 
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UTDYPENDE SVAR PÅ HØRINGSSPØRSMÅLENE: 
 
 

1. Hvor mange ledernivåer skal det være i fremtidig organisasjonsmodell? 
Miljø- og areal foreslår vi definert som en enhet med enhetsleder og med 
avdelingsledere/driftsledere for fagavdelingene. Dette samsvarer med måten vi driver på, 
som en enhet med felles økonomi og med utstrakt samhandling. Arbeidet organiseres i stor 
grad som prosjektarbeid hvor vi setter utplukkede medarbeidere fra de ulike avdelingene 
samt andre parter i en prosjektgruppe rundt brukeren. Vi samler oss rundt brukeren. 
Brukeren slipper å søke opp partene i saken. Dette gjelder både små prosjekter og større 
utviklingsprosjekter. De samme medarbeiderne deltar både i tjenesteproduksjonen og i 
utviklingsarbeid for å koble erfaring fra ulike nivåer og for å gi medarbeiderne en variert 
og lærerik arbeidssituasjon.  
 
Enheten Miljø- og arealforvaltning er avhengig av stedlig enhetsledelse, med fagkunnskap 
og tyngde til å møte innbyggernes behov og iverksette utviklingsarbeid innenfor enheten.  
Enhetslederen er sentral i forhold til å bygge grupper på tvers av fagavdelinger og sektorer 
rundt brukeren og til å søke fram den beste prosessen for saken/prosjektet. Dette krever 
bred fagkunnskap, erfaring og tilstedeværelse. 
For å sikre god informasjonsflyt samt tjenlige linjer mellom den enkelte medarbeider i 
Ringerike kommune og administrativ ledelse, mener vi at det må være rom for å 
differensiere noe mellom de ulike sektorene helse og omsorg, oppvekst- og kultur og 
teknisk. Ut i fra vårt fagområde synes følgende ledernivå å være mest hensiktsmessig: 
Medarbeider > avdelingsleder > enhetsleder >kommunalsjef > rådmann 
 

2. Hvor mange ledere skal det være på ulike organisasjonsnivå? 
For å sikre god informasjonsflyt mellom enhetene og rådmannen, vil det for Miljø- og 
arealforvaltning sin del være svært tjenlig med en stedlig enhetsleder som har kompetanse 
og nærhet til de ulike areal- og miljøfaglige spørsmål som inngår i kommunens 
samfunnsutviklerrolle. Dersom stedlig enhetsleder blir fjernet og de ulike enhetene med 
underavdelinger skal forholde seg til en kommunalsjef som er lokalisert på rådhuset, vil 
dette medføre lengre beslutningsprosesser, dårlig fagutøvelse, lavere effektivitet, dårligere 
kundebehandling og vil ha negativ betydning for utviklingsarbeid.  
Det må være en avdelingsleder for hver avdeling og en enhetsleder for hver enhet. Vi har 
ikke noe syn på hvor mange kommunalsjefer det skal være. Etter vårt syn er ikke 
kommunalsjef så viktig for vår enhet som en stedlig leder for Miljø- og arealforvaltningen, 
men vi utelukker ikke at rådmannen trenger å støtte seg til kommunalsjef for de ulike 
sektorene. 
 

3. Skal de ulike ledernivåene ha egne støtte- og merkantile funksjoner knyttet til seg? 
Vi mener det vil være uklokt for Miljø- og arealforvaltning å sentralisere de såkalte 
merkantile-/støttefunksjoner. De er nært knyttet opp mot fagutøvelsen, avlaster 
avdelingene betydelig i personalsaker, samt at det er til dels unike oppgaver som blir utført 
sammenlignet med øvrig merkantil kapasitet i kommunen. Dersom denne ressursen blir 
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borte, er det reell fare for inntektsbortfall, lavere produksjon, redusert kvalitetssikring, 
mindre fleksibilitet ved virksomheten samt at det utløser et stort opplæringsbehov. 
 
Faget står sentralt ved enheten – også ved utøvelsen av de merkantile funksjonene 

Medarbeiderne ved Miljø- og arealforvaltningen er utelukkende fagpersoner. Vi mener at 
flere av våre medarbeidere feilaktig er klassifisert som «merkantil», da deres 
arbeidsoppgaver ikke vurderes å være utelukkende av merkantil art. Arbeidsoppgavene 
som utføres er strengt talt av faglig art, og rett benevnelse vil være fagkonsulent. 
Arbeidsoppgavene som utføres er aktiviteter som utløses lokalt, som derfor må utføres 
lokalt og styres lokalt.  
 
Til enheten er det per i dag 1,6 årsverk i såkalt merkantil funksjon og 1,3 årsverk i 
teknisk/faglig støtte. Dette er arbeidsoppgaver som ikke uten videre kan sentraliseres, da 
funksjonsutøvelsen bl.a. er avhengige av stedegne arkiver, fagsystemer og tidsfrister samt 
at det også er krav til en spesiell kompetanse for å kunne utøve funksjonen. 
Viltnemndsekretariatet, megleropplysninger og matrikkelføring er eksempler på dette. I 
tillegg har implementering av selvkost i stor grad ført til større behov for avklaringer 
mellom de ulike avdelingene i forhold til splitting av faktura, da dette skal fordeles på 
ulike ansvar og funksjoner. Kompleksiteten i selvkost er til tider stor, og en faktura splittes 
normalt på et sted mellom 5 og 20 ulike ansvar- og funksjonsområder. Videre får 
avdelingsledere veiledning og oppfølging ved ulike personalsaker 
(sykemeldingsordninger, ansettelses- og fratredelsessaker, budsjett- og regnskapskontroll, 
kontering og attestering av fakturaer i ERV, innkjøp m.m.). Full sentralisering av 
«merkantile/støttefunksjoner» vil medføre økt tidsbruk, gjennomgående dårligere kvalitet 
og mindre effektivitet for denne type merkantile oppgaver- nettopp fordi avstanden til 
avdelingene økes. 
 
Det finnes mye erfaring fra tidligere omorganisering av merkantile personer i kommunen. 
Noen har nok blitt gjennomført med hell, men det er også mange eksempler på tilfeller der 
tiltakene ikke har vært gjennomført med hell, av den enkle grunn at arbeidsoppgaver 
utføres best på det tjenestestedet som utløser arbeidsoppgaven. I Miljø- og 
arealforvaltningens tilfelle finnes det ikke overskuddskapasitet på «merkantilt personell» 
samt at merkantil/teknisk/faglig støtte i svært liten grad utfører samme typer oppgaver som 
på de andre enhetene i kommunen. 
 

4. Hvilke merkantile oppgaver kan sentraliseres, og hvilken nødvendig støtte forventer 
ledernivåene fra et sentralisert merkantilt miljø? 
Miljø- og arealforvaltning kunne ønske at all vår utgående fakturering kunne bli utført 
«sentralt» og av personer med kompetanse til å utføre dette på best mulig vis, slik at 
saksbehandlertid kan frigjøres og nyttes til faglig relaterte oppgaver som tar sikte på å 
utvikle Ringerikssamfunnet. Personalrelatert kompetanse bør ligge til enheten da dette 
styrker arbeidsforhold, oppfølging av medarbeidere, frigjør tid til gebyrinnbringende 
saksbehandling samt bidrar til tilfredshet og høyt nærvær. De merkantile er «oljen i 
maskinen». 
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For oss handler ikke effektiv ressursbruk utelukkende om kostnadssparende tiltak, men 
også muligheten for å opprettholde inntekter og legge til rette for å øke kommunens 
inntektsmuligheter og likviditet. 
 
Nærhet til arkivar, arkiv og Servicetorg – stor betydning for servicegraden 

Alle medarbeidere på Miljø- og arealforvaltningen er lokalisert på ett plan, og det er tre 
ulike arkiv i samme plan (Gårdsarkiv, Planarkiv, Oppmålingsarkiv) i tillegg til arkivene i 
kjeller og på Servicetorget (Byggesaksarkiv). Det er ikke egne merkantile som 
vedlikeholder arkivene i 3. etasje. Imidlertid er det den enkelte medarbeider på enheten 
som selv henter aktuelle opplysninger fra arkivene og vedlikeholder arkivet som sådan, 
unntaket er for byggesaker. Selvfølgelig vil samtlige nyregistreringer også registreres i 
EDB sak og arkiv, men det er svært mye dokumentasjon som er av eldre karakter og som 
kun er tilgjengelig per papir. Ved ikke-avtalte besøk er det en stor styrke umiddelbart å 
kunne frembringe arkivdokumenter fra disse nærarkivene som ikke er digitaliserte. 
 
Det er et stort antall dokumenter som kommer til Miljø- og arealforvaltning. Mer enn ¼ av 
journalposter som registreres i EDB sak og arkiv i hele kommunen er til Miljø- og 
arealforvaltningeni, og da kommer vedlegg (kart, tegninger med mer) samt øvrige 
registreringer i ulike fagsystem i tillegg. Kompleksiteten og dokumentpågangen er 
særdeles stor. 
 
Da kommunalsjef Helland orienterte om mulige organisatoriske endringer i møte med 
Miljø- og arealforvaltningen 19.11.2011, gikk kommunalsjefen inn på konkrete tiltak som 
kunne være aktuelle. Et av de foreslåtte tiltakene var å flytte Servicetorget vekk fra 1. 
etasje i Vikenbygget til biblioteket. Dersom dette skjer, vil Servicetorget fjerne seg fra de 
publikumsrettede henvendelsene, og gå tilbake til å bli et rent publikumskontor (som 
tidligere) – løsrevet fra all øvrig kommunal tjenesteytelse. Vi tror det vil bli et kraftig 
tilbakesteg, og vi stiller også store spørsmål ved hvor førstehenvendelsen til Vikenbygget 
skal skje. Siden kommunen av sikkerhetsmessige årsaker har låste dører for 
uvedkommende, er vi bekymret for hvordan innbyggerne vil oppleve tjenestene som særlig 
er lokalisert til Vikenbygget dersom det ikke lenger finnes noe Servicetorg i Vikenbygget.   
 

Utfordringer med dagens merkantile kapasitet – betyr redusert saksbehandlingstid og 

dertil færre faktureringer for selvkosttjenestene 
Kommunen har i en årrekke iverksatt ulike tiltak med tanke på effektivisering av særlig 
støtte- og merkantile funksjoner. Dette har medført at Miljø- og arealforvaltning har mistet 
medarbeidere som har hatt merkantil funksjon, ved at arbeidsoppgaver har blitt sentralisert 
og at ressursen har blitt tilsvarende redusert ved enheten. Siden har vi opplevd at en rekke 
arbeidsfunksjoner til typisk merkantil arbeidskraft har blitt flyttet tilbake til de ulike 
enhetene igjen uten at ressursen er flyttet med. Fakturering er et eksempel på dette. Fom. 
høsten 2010 måtte Miljø- og arealforvaltningen selv utføre fakturering for utført 
saksbehandling. Dette har medført at ca. 13 saksbehandlere har fått opplæring i fakturering 

                                                 
i  I perioden 01.01.2011 – 30.11.2011 er det i hele kommunen foretatt 12 937 registreringer i EDB sak og arkiv, 

hvorav 3 501 av disse er til Miljø- og arealforvaltningen. Med andre ord står Miljø- og arealforvaltningen for 

nærmere 27 % av all journalpostføring foretatt av arkivar. 
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og blitt gitt tilganger til ulike fagsystemer. Årlig utstedes det ca. 1460 fakturaer. Det 
oppleves ikke som rasjonelt at så mange saksbehandlere skal utføre denne type 
arbeidsoperasjoner, og det er heller ikke heldig med tanke på kreditering og kontroll av 
fakturaer.  
 
Det er også den enkelte saksbehandler som foretar utsendelser i egne saker og arkiverer 
dokumenter i de ulike saksarkivene på etasjen (med unntak av byggesaker som arkiveres 
av arkivar i kjellerarkivet). Dermed er det slik at saksbehandlerne allerede i dag utfører en 
betydelig andel av merkantile oppgaver – tid som kunne vært nyttet til gebyrinnbringende 
saksbehandling. Slike oppgaver virker ikke motiverende på saksbehandlere, som konstant 
jobber mot å innfri tidsfrister og som ønsker å bruke tid på viktige ugjorte oppgaver. 
 
For en enhet som i stor grad er selvfinansierende kan ytterligere reduksjon i merkantile 
funksjoner medføre inntektsbortfall som en følge av mindre reell saksbehandling. Miljø- 
og arealforvaltning er på et absolutt minimum i dag, og har bl.a. utfordringer med store 
etterslep på fakturering og matrikkelføring. Ytterligere reduksjon i merkantile-
/støttefunksjoner vil være kritisk. Med unntak av behandling av utgående faktura, opplever 
dagens organisering som god: 
Lokal merkantil ressurs > merkantil ressurs for teknisk sektor > sentral ressurs 
 

5. For å styrke fokus på utvikling (samfunn og kommunen som organisasjon), hvilke 
typer oppgaver kan høre hjemme i en slik enhet/funksjon? 
Vi opplever at Miljø- og arealforvaltning fungerer godt som en samfunnsutvikler-enhet. 
Historisk har enheten hatt ressursmangel, særlig på plansiden, men dette er bedret siste 
årene. Imidlertid savnes en utviklingssjef som er forankret i rådmannens stab, og som har 
planfaglig kompetanse og erfaring i å drive større plan- og strategiprosesser. Denne rollen 
har tidligere blitt utøvd av Lars Olsen, men rollen har ikke vært utøvd i særlig grad den 
siste tiden. 
 
En utviklingssjef for miljø- og arealforvaltning/næringsutvikling, kunne ha en fysisk 
plassering i rådmannens stab, men fungere som bindeledd mellom kommunen, regionale 
myndigheter og næringslivet. Ringerike utvikling er nok tiltenkt en slik rolle, men i 
praksis fungerer ikke dette optimalt. Noe av årsaken kan være plassering, men også 
begrenset kjennskap til plan- og byggesaksprosesser. For å kunne drive godt 
utviklingsarbeid er det nødvendig med kjennskap og tilhørighet til kommunal plan- og 
arealforvaltning. All næringsutvikling er underlagt lovverk og nasjonale føringer, og det 
gjelder å finne realistisk handlingsrom innenfor disse rammeverkene. For å bidra til 
integritet, troverdighet og ikke minst tillit mellom ledelse og den enkelte medarbeider, er 
det viktig at saker ikke detaljstyres, men at det finnes et fornuftig handlingsrom som tar 
utgangspunkt i kommunale og overordnede strategier og retningslinjer. En åpen og 
initiativrik kultur bør prege organisasjonen, og det må legges til rette for prosesser som 
bidrar til utvikling – på tvers av roller, fag- og ledelsesnivåer. Formålet må være å se en 
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kommune som samlet drar i gang prosjekter/møter – uavhengig av om prosjektet «egentlig 
hører hjemme i en annen enhet»ii.  
 
Opplevelsen av tjenestetilbudet (kundeopplevelsen) bør ha stor betydning i vurderingen i 
kommunens fremtidige organisasjon. Den mest optimale organiseringen for brukerne til 
miljø- og arealforvaltning består av byggesak, landbruk, oppmåling, miljø (utslippssaker), 
areal- og byplankontoret samlet på ett sted. På den måten kan innbyggere med ønske om 
utvikling som berører arealbruk få avklaringer ved å henvende seg ett sted. Miljø- og 
arealforvaltningen sin utvikler-rolle er trolig noe undervurdert. Kanskje skyldes dette at 
rådmannen ikke har tilstrekkelig kjennskap til den daglige fagutøvelsen som finner sted og 
hvordan den unike bruker blir møtt? 
Spennet er stort: alt fra selvbyggere som skal oppføre garasje til store og til dels 
omfattende leilighetsbygg. Følgelig vil både sakskompleks og tiltakshavers kompetanse til 
gjennomføring av prosjektene være svært ulike utgangspunkt for kommunens 
saksbehandling.    
 
Dersom enhetene splittes, vil dette gå på bekostning av effektivitet og fagmiljø, og 
servicegraden til brukerne/kunden vil reduseres. Resultatene i form av saksbehandlingstid 
samt gebyrinntekter vil også bli påvirket - negativt. Trolig vil kommunen kunne ha større 
utbytte av at flere plan/utviklingsenheter var samlokalisert med oss, og slik sett kunne det 
vært ønskelig å være samlokalisert med Plan og prosjektering på teknisk tjeneste 
(imidlertid er det ikke sikkert at det er formålstjenlig for denne enheten å splittes fra 
øvrige enheter på teknisk tjeneste?). Utfordringen vil således være å finne egnede og 
hensiktsmessige lokaler for hele Miljø- og areal samt eventuelt andre «utviklingsenheter».  
Vi presiserer at dagens lokaler for Miljø- og arealforvaltningen er svært godt tilpasset de 
funksjoner og tjenester som ytes og bidrar til godt faglig og sosialt fellesskap. 
 
De fleste innspill om etablering av ny næring/utvidelse av eksisterende omfatter arealbruk. 
I M&A er det kultur og kunnskap omkring å bygge nettverk/organisering omkring ulike 
innspill. På en slik måte vil forslagsstiller føle seg ivaretatt, samtidig som kommunen kan 
gi en bred og samlet tilbakemelding på det aktuelle ønsket, og samtidig legge til rette for 
optimal saksgang og videre utvikling av ideer med potensiale. Med våre unike avdelinger 
samlokalisert blir arbeidet effektivisert og effektuert på godt vis.  
 
Den som deltar i den daglige tjenesteproduksjonen bør også ta del i utviklingsarbeid. Dette 
fordi man da i plan- og strategiarbeidet kan nyttiggjøre erfaring og kunnskap fra daglig 
drift. Det er også viktig at de enkelte medarbeidere og avdelinger (for eksempel areal- og 
byplankontoret) ikke flyttes fra sin enhet, da dette forringer faglig kvalitet samt nærhet til 
øvrige fagområder innenfor arealbruk. 

                                                 
ii Som eksempel kan nevnes at Miljø- og arealforvaltning, ved Landbruksavdelinga, mottok en henvendelse om 
etablering av barnehage på en landbrukseiendom. Dette er et tiltak som berører flere fagfelt: landbruk, byggesak, 
plan, oppvekst og kultur og miljøretta helsevern. Hva er da mer naturlig enn å sammenkalle alle disse aktørene på 
ett felles møte sammen med tiltakshaver? Landbruksavdelinga tok initiativ til møte som ble avholdt 13.12.2011 i 
sak 11/4720.  
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Enheten må forbli samlet, helst i dagens lokaler som er godt tilpasset og gir et fruktbart, 
attraktivt arbeidsfellesskap. Dette gjør oss attraktive ved rekruttering. 
 
Vi er redd for at rådmannen har fått inntrykk av at enheten ikke har sterkt nok fokus 
omkring samfunnsutvikling, og at utviklingen har skutt fart i Ringerike først etter at 
rådmannen tiltrådte. Det er derfor viktig for oss å presisere at eventuelle store 
motsetninger mellom politisk ledelse og administrasjon, før rådmannen kom til Ringerike, 
i stor grad bør tilskrives ressursmangel (særlig på Areal- og byplankontoret) over mange år 
snarere enn Ringerike kommune som organisasjon. Utvikling, og med det tenker vi først 
og fremst på utbygging og næringsutvikling som medfører endret arealbruk, er underlagt 
en rekke rammer og betingelser satt av ulike myndigheter. Dette medfører at store 
utviklingsprosjekter kan ha en del utfordringer for gjennomføring, og særlig der 
innspillene ikke er i tråd med arealbruken og overordnede føringer. Som 
forvaltningsmyndighet er vi ansvarlige for å redegjøre for mulighetsrommet innenfor 
lovverket og råd om hva som er beste fremgangsmåte for å imøtegå og løse utfordringer. I 
tillegg har Miljø- og arealforvaltningen vært sterkt underbemannet i lang tid, det medfører 
store restanser og misnøye – forståelig nok! En vanskelig og uutholdelig situasjon for oss 
som saksbehandlere og svært uheldig for kommunen og de ulike tiltakshaverne. Først i 
2011, med økt bemanning og et ferdigstilt eiendomsskatteprosjekt, begynner ting å 
«normalisere» seg, samt at vi har fått tid til å gjøre noen innhugg i til dels store 
restansebunker. 
 
 

OM MILJØ- OG AREALFORVALTNINGEN – DAGENS ORGANISERING 
 
Miljø- og arealforvaltning benevnes i dag som en virksomhet. Den ligger under tekniske områder 
og har forvaltnings- og utviklingsoppgaver innen byggesak, areal- og byplanlegging, oppmåling, 
miljøvern og landbruk. Det er misvisende å benevne Miljø- og arealforvaltning som en virksomhet 
da vi har kun 32 ansatte og etasjen med de ulike fagavdelingene vurderes å være én og samme 
enhet. Betegnelsen «enhet» samsvarer med måten vi er organisert på og hvordan arbeidet utøves. 
Vi har 32 ansatte fordelt på fire avdelinger som i dag kalles enheter, som hver har fra fem til ni 
ansatte. I tillegg har virksomheten 2 vikarer fra Fontenehuset, som bl.a. bistår ved rene merkantile 
arbeidsoppgaver og særlig ved store utsendelser. En merkantil og to miljøvernrådgivere sorterer 
direkte under lederen. Areal- og byplan, Byggesak og Oppmåling er i varierende grad 
selvfinansierende. I løpet av 2011 har vi igangsatt selvkostfinansiering av ulike tjenester, men 
arbeidet er ikke ferdigstilt. Landbruk er ikke selvfinansierende, men kommunen mottar statlige 
overføringer for å utøve landbruksforvaltning. 
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Siden 2002 har byggesak, areal- og byplanlegging, oppmåling og landbruk vært samlokalisert i 
tredje etasje på Vikenbygget. Byggesak, areal- og byplanlegging og oppmåling flyttet fra Rådhuset 
til Vikenbygget (organisert i det som het Plan- og bygningstjenesten) og ble lokalisert sammen 
med landbruk (som lå under Forvaltningstjenesten tidligere). Dette bidro til et tettere samarbeid 
om arealbruken i kommunen, et samarbeid som har styrket seg ytterligere i årene etter 
sammenslåingen av disse tjenesteområdene. Lokalene har utviklet seg i takt med arbeidsoppgaver 
og bemanning, med kontorer, møtelokaler, arkiver, kopirom med mer, som støtter opp under 
virksomhetens oppgaver. I samme periode har også behov knyttet til ulike utviklingsoppgaver blitt 
møtt, noe som bl.a. har medført at Ringerike er på landstoppen når det gjelder karttjenester 
tilgjengelig for innbyggere så vel som kommunens administrasjon!  
 
De ulike avdelingene har en unik portefølje av lovpålagte oppgaver og forvaltningsområder. Våre 
forvaltningsoppgaver berører ulike saksfelt innen arealbruk, og innenfor ulike tjenester har vi i 
stor grad fullendt saksbehandling. For eksempelets skyld kan nevnes «Deling av eiendom», hvor 
søker sender inn én søknad som behandles etter flere lovverk, hvor søknaden er innom flere 
avdelinger for behandling etter de ulike lovverkene etter tur og orden. I enkelte tilfeller er det også 
aktuelt at slike delingssøknader fremlegges politisk behandling i én og samme sak. Å være 
samlokalisert på denne måten betyr at det selv ved ikke-avtalte besøk kan foretas avklaringer etter 
flere lovverk så godt som umiddelbart. Dette opplever «kunden» som meget positivt. Også i den 
daglige saksbehandlingen har samlokaliseringen mye å si for kvaliteten på saksbehandlingen og 
ikke minst tidsaspektet. 
 
Miljø- og arealforvaltning utvikler rasjonalisering ved digitale redskaper i fellesskap. Felles 
økonomi bidrar til å få gjennomført disse prosjektene. 
 
Medarbeiderne ved Miljø- og arealforvaltningen er svært attraktive på jobbmarkedet, og vi er slik 
sett i en konkurransesituasjon. Godt faglig og sosialt miljø er viktig for trivselsfaktoren og 
nærværsprosenten. Drastiske endringer i struktur og organisering kan få stor konsekvens for 
avdelingens kapasitet og resultater.  
 
Det er viktig å ha med seg historikken når man skal se fremover. Skal man iverksette en større 
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omorganisering bør utgangspunktet være at enheten/organisasjonen ikke fungerer. I de tilfeller 
hvor organisasjonen fungerer bør man ikke foreta noen drastiske endringer. I dette tilfellet 
kommer ønsket om omorganisering utelukkende for å spare 5 millioner kroner. Vi kan vanskelig 
se at en endring i organisasjonsstrukturen alene kan bidra til innsparing. For Miljø- og 
arealforvaltningen kan vi heller ikke se effektiviseringsgevinst av å sentralisere våre 
fagkonsulenter, ei i å kutte virksomhetsledernivået, eller ved å splitte opp enheten Miljø- og 
arealforvaltning. Snarere tvert imot! Vi er redde for at det vil trekke i motsatt retning, og at 
effektiviteten, informasjonsflyten og resultatet vil lide som følge av en forhastet endringsprosess. 
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Flytting/deling av miljø- og arealforvaltning 
 
 
Vi viser til rådmannens budsjettforslag 2013. Vi forstår at på bakgrunn av kommunens 
økonomiske situasjon, ser rådmannen på muligheten for å spare husleie ved å rokkere 
lokalisering av enheter.  
Vi ønsker likevel å si noe om konsekvenser og gi et innspill i prosessen for å framheve det 
som vi opplever som viktig i forhold til oss selv, samfunnet samt kundene vi betjener. Vi tror 
at kvalitetene ved den bedriften vi har bygd opp gjennom ti år i tredje etasje i Vikenbygget 
blir vanskelig å opprettholde ved flytting og særlig ved oppdeling. Den nære daglige 
kontakten er svært viktig for samhandlingen. Disse kvalitetene må da veies opp mot de 
økonomiske motivene.  
 
Vi er informert om at det vurderes å flytte miljø- og arealforvaltning til Follum og/eller til 
rådhuset og at vi kan da bli oppdelt og lokalisert til to steder. Vi har følgende merknader: 
 
 
1-Samfunnsutviklerrollen 
Miljø- og arealforvaltning er kommunens redskap for samfunnsplanlegging og utvikling. For 
å fremme utvikling må den fungere optimalt. Flytting og oppdeling av enheten kan svekke 
muligheten for god utøvelse av den rollen både på kort og lang sikt. På kort sikt ser vi at det 
kan skade kommuneplanleggingen og de store planoppgavene som følger med ny E16, 
Ringerikspakke samt nærings- og boligutvikling. 
 
2-Sammen for kunden 
For betjening av kundene og for utførelse av samfunnsoppdraget vårt er det en stor fordel at vi 
er et samlet fagmiljø med alle fagavdelingene. Oppgavene løses tverrfaglig i fellesskap som 
en samlet pakke. Vi samles om kunden, som slipper å oppsøke flere. Oppgavene løses i 
fellesskap i det daglige i både formelle og uformelle møter. Det gir høy servicegrad.  
 
3-Effektiv saksbehandling 
Det tverrfaglige samarbeidet gir effektiv, forutsigbar og rask saksbehandling overfor kundene. 
 
4-Felles tekniske hjelpesystemer 
Vi utvikler hele tiden i fellesskap hjelpesystemer som rutiner, maler, kartløsninger og 
selvbetjente integrerte løsninger 
 
5-Attraktivt fagmiljø 
Vi er attraktive som arbeidsplass fordi vi er et stort og sammensatt fagmiljø. Dette har vært 
sentralt i forhold til å rekruttere og beholde kompetanse. Miljø- og areal står i en 
konkurransesituasjon med andre attraktive arbeidsgivere, både offentlige og private. Vi kan 
ikke konkurrere på lønn, men må da tilby andre kvaliteter. 
 
6-Tekniske hjelpeoppgaver 
Vi har tekniske fagpersoner som betjener alle avdelingene med hjelpetjenester. Ved oppdeling 
vil dette bli vanskelig å drifte rasjonelt. 
 
7-Godt arbeidsmiljø 
Vi opplever selv at vi gjennom ti år har bygd opp en bedrift med godt arbeidsmiljø. 
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8-Tilpassede lokaler 
Vi har gjennom de siste årene tilpasset lokalene til vår drift. Det gjelder kontorene, 
møterommene, lager for oppmålingen og arkivene. Vi har eiendomsarkiv, byggesaksarkiv, 
planarkiv og gårdsarkiv. Det er en meget krevende oppgave å digitalisere disse. Det er mange 
løpemeter arkivmapper. Oppmålingsavdelingen er avhengig av varmlager med parkering. 
Vi har investert mye penger i lokalene våre. 
 
9-Lokalisering 
Det har vært viktig for Miljø- og Areal som en publikumsrettet tjeneste å være i sentrum av 
byen i forhold til profilering og for kundetilkomsten. 
 
09.11.12 Gunnar Hallsteinsen 
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Ringerike Høyres innspill til kommunens budsjett 2013 og handlingsplan 2013 – 

2016. 

Ringerike har gjennom en rekke år brukt langt mer penger enn det har vært 

inntekter. Dette har medført at kommunen i dag har liten handlefrihet, og at 

det må iverksettes til dels smertefulle tiltak for å kunne nedbetale 

underskuddet og gi kommunens innbyggere det ønskede tjenestetilbudet i 

årene som kommer. 

De økonomiske utfordringene til Ringerike kommune er store: 

 Kommunen er i ROBEK, og vil etter 2012 fremdeles ha ca. kr 66 mill i akkumulert 

underskudd som må dekkes inn før kommunen får tilbake den økonomiske 

handlefriheten. 

 Det er akkumulert vedlikeholdsbehov på ca. kr 300 mill på kommunens eiendommer. 

Dette innebærer at verdien på kommunens eiendommer synker mer enn hva det ville 

kostet å inntil nødvendig vedlikehold kan igangsettes. 

 Det brukes fremdeles for lite til vedlikehold av veier og teknisk infrastruktur. Dette 

innebærer at rammevilkårene for næringslivet er langt dårligere enn hva vi ønsker og 

tilbudet til innbyggerne oppleves for dårliginnbyggernes  

 Vi er en lavinntektskommune, har ca. 85 % av landsgjennomsnittet i inntekter. Dette 

gir et dårligere inntektsgrunnlag enn for andre kommuner på samme størrelse.  

 Fremover har vi behov for å investere knyttet til samhandlingsreformen, ny skole i 

Hønefoss syd samt etablere nytt sykehjem. For å tiltrekke oss flere småbarnsfamilier, 

må kommunen også tilby flere barnehageplasser.  

Ringerike Høyre har gått til valg på at underskuddet skal nedbetales innenfor inneværende 

kommunevalgperiode. Det er også viktig for kommunen i årene fremover å ha midler til 

nødvendige investeringer. Ikke minst gjelder dette i forhold til ambisjonene om å trekke nye 

innbyggere til vår kommune, jfr. vedtatt kommuneplanstrategi. En redusert 

nedbetalingstakt, vil innebære ytterligere verditap og dårligere tjenestetilbud i lang tid 

fremover. Vi støtter derfor forslaget som innebærer minimum kr 35 mill i overskudd for 

2013. 

Utfordringene må løses uten at det går for mye ut over kvaliteten på kommunens tjenester 

til innbyggerne. Ringerike Høyre mener at kommunens hovedmålsetning er å tilby 

innbyggerne tjenester av god kvalitet og legge til rette for befolkningsvekst og 

næringsutvikling. Høyres formannskapsgruppe har derfor gjennom sine forslag i utsendt 

budsjetthøring, bedt om at det vurderes på hvilke områder man kan foreta innsparinger. 

Høyre mener at en jevn fordeling mellom tjenester levert av kommunen selv, private 

bedrifters og ideelle organisasjoner vil gi de beste tjenestene til kommunens innbyggere. 

Ringerike kommune er for liten til å kunne ha en kostnadseffektiv stab og avdelinger 
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innenfor alle områder.   Dette er grunnene til at Ringerike Høyre foreslår å 

konkurranseutsette renhold, økonomifunksjoner, drift av IKT og park og idrettstjenesten.  

Driftskostnadene i kommunen har i mange år vært for høye i forhold til inntektene. I tillegg 

til et akkumulert underskudd, har dette i stor grad blitt saldert ved manglende vedlikehold 

av kommunens eiendommer. Reelt sett er underskuddet dermed langt høyere enn kr 66 mill. 

som trolig er status etter utløpet av 2012. Akkumulert underskudd er estimert til kr 300 mill. 

Manglende vedlikehold innebærer en alvorlig verdiforringelse, som vil medføre at 

kommunen vil måtte levere tjenester med lavere kvalitet i lang tid hvis dette 

vedlikeholdsunderskuddet skal tas igjen. Høyre foreslår derfor å realisere en rekke av 

kommunens eiendeler nå, slik at det manglende vedlikeholdet ikke skal påføre kommunen 

ytterligere tap. Kommunens tjenester kan leveres fra leide lokaler, og leie av lokaler gir også 

høyere fleksibilitet for endrede behov enn investering og drift av kommunal eiendom. 

Høyre har også foreslått å vurdere en overføring av idrettsanlegg mot at mottaker påtar seg 

vedlikeholdsforpliktelsene og sikrer drift. For kommunen vil dette medføre en 

forutberegnelighet i kostnadene og gi grunnlag for en stabil tildeling til kommunens 

idrettslag og foreninger innenfor dagens ordinære rammer. 

 

Å løse kommunens økonomiske problemer, innebærer kutt i tjenestetilbud som mange av 

kommunens innbyggere opplever som viktige. Kostnadsreduksjonene må tas med 

utgangspunkt i at de svakeste gruppene skjermes. 

Vi vil i størst mulig grad skjerme tjenestene innenfor helse og omsorg og skole/oppvekst. 

Kutt i tilbudet innenfor psykisk helsevern levert av kommunen og frivillige organisasjoner, 

må unngås. Høyre ønsker imidlertid å se på en bedre koordinering av disse tjenestene, og 

ønsker å legge til rette for samarbeid mellom dagens tilbydere. 

Gode barnehager og skoler er en forutsetning for vekst og trivsel i kommunen. Høyre vil 

derfor at kommunen skal konsentrere seg om det pedagogiske innholdet i skolen, og 

overlate bygging og drift av skolebygningen til private aktører. Opprettelse av nye 

barnehageplasser er en forutsetning for tilflytting, og Høyre ønsker at private aktører skal stå 

for denne utvidelsen. Dette er økonomisk gunstig for kommunen, og gir økt fleksibilitet og 

dynamikk. Høyres vil prioritere å åpne for løpende opptak i barnehagene.  Slik kan nye 

innbyggere kan få tilbud når disse kommer til Ringerike og kommunens eksisterende 

innbyggere kan få et godt tilbud som legger til rette for at foreldrene kan gå tilbake til 

arbeidet etter utløp av permisjonstiden. 

Marit Elisabeth Bolstad 

Leder Ringerike Høyre 
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Høring på budsjettet - tilbakemeldinger fra SU i Haug barnehage 

 
Su er bekymret for kvaliteten i Haug barnehage når bemanningsnormen nå blir 
2.89 på avdelinger med barn fra 3-6 år. Dette vil medføre at 2 voksne vil være 
fast på 18 barn 1 dag i uka. Vi stiller spørsmålstegn ved hvordan den gode 
kvaliteten kan opprettholdes eks. ved måltid. Her vil det da være 1 voksen som 
skal ha ansvar for 9 barn. Barnehagen legger opp til at barna skal lære seg å 
smøre maten selv og vi er usikre på hvordan denne kan gjennomføres når barna 
ikke får den nødvendige hjelpen som de trenger. Det samme gjelder ved alle 
rutinesituasjoner eks påkledning, samling og barnemøte. 
 
I handlingsplanen for kommunale barnehager (som er godkjent av politikere) er 
det et eget kapittel om sikkerhet;  
”Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forbygges. 
Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykker og 
faresituasjoner. Rutiner og sikkerhetsutstyr skal være kjent for alle”. Hvordan 
skal Haug barnehage klare å gjennomføre sikkerheten på en forsvarlig måte? 
Ved redusert bemanning og i tillegg sykefravær lurer vi på om sikkerhet er et 
område som kan bli nedprioritert. Det er i tillegg ikke mye penger på 
vikarbudsjett og ved redusert bemanning vet vi at det blir større slitasje på de 
som jobber i barnehagen.  
 
Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen trekkes også frem i handlingsplanen 
for barnehagen. Hvordan skal personalet i barnehagen få til et samspill hvor 
voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige når det ikke er nok voksne på 
jobb? Klarer vi å beholde de godt kvalifiserte medarbeiderne eller vil de velge 
seg bort til andre stillinger eller private barnehager?  
 
Handlingsplanen for barnehager trekker også frem gruppestørrelser som skal 
gjøre det mulig å samhandle på en god måte. Hvordan gjennomfører man dette 
med 18 barn og 2 voksne? Hva med ”gråsone” barna som man tidligere klarte å 
legge til rette for? Vil det medfører flere barn med spesielle behov ? Det er ikke 
mulig for barnehagene å ha eks egen språksamlinger hvor barn med vansker kan 
samles å få ekstra hjelpe og støtte i forhold til språket. 
 
Vi stiller også spørsmål ved stadige nedskjæringer i kommunen. Haug 
barnehage er en barnehage som er 27 år i februar. Barnehagen har stort behov 
for utvending oppgradering eks med beis. Det er flere vinduer som råtner opp og 
terrassegulv som må skiftes. Barnehagen har også meldt behov for sand og bark 
i sandkasser og under husker dette er heller ikke blitt gjennomført i 2012. 
 
Hilsen SU i Haug barnehage 
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Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage. 

 

Vi ser med glede at Heggen barnehage i budsjettforslaget for 2013 er tiltenkt 1,8 millioner til 
utvidelse og drift av nye plasser. 

Vi er av den oppfatning at vi i Heggen barnehage har nok plass til flere barn, med de 
lekearealene vi har, samt gymsal. Det vil også være bra for ungene og få flere barn å forholde 
seg til og et større fagmiljø for de ansatte.  Utearealene er store og gode nok for langt flere 
barn, og våre mange og nye lekeapparater gjør det til et attraktivt uteområde. Turmulighetene 
er også store og gode både for små og store barn. I tillegg har vi også lyst til å føye til at det 
kun tar 10min med bil fra bybrua og en kan unngå mye kø og tidsbruk ved å benytte seg av 
vår barnehage. 

Vi ser at det må være investert betraktelig mye penger inn i vår barnehage som nytt elektrisk 
anlegg, rørleggerarbeid, nytt kjøkken, generell oppussing og annet inventar. 

På bakgrunn av dette stiller vi oss undrende til at formannskapet 06.11. 2012 legger ut på 
høring «Punkt 2. Udekket barnehagebehov skal dekkes av private aktører». 
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Sokna skole 
3534 Sokna 

Tlf: 32 10 96 10 E-post: sokna.skole@ringerike.kommune.no SFO: 32 10 96 15 
  Faks: 32 10 56 70  

 

 

HØRINGSUTTALELSE PÅ BUDSJETT  2013 FRA SU PÅ SOKNA SKOLE 

Til stede:  

Leder:    Anders Bråten 

Foreldrerepresentanter: Kjersti Brekka 

Politikere:   Hanne Beate Stiksrud 

Lærere:   Stein Lingaas 

Andre ansatte:  Carsten Rustad 

Elever:   Nore Rachou 

     

 

1. Nedleggelse av biblioteket på Sokna er negativt fordi: 
 Elevene mister anledning til å låne bøker på et bibliotek hvor utvalget er 

stort og de kan få hjelp og veiledning av en kvalifisert bibliotekar. 
 De mister også i stor grad mulighet for å finne litteratur i forbindelse med 

temaoppgaver. 
 I følge opplæringsloven § 9-2 skal eleven ha tilgang til et skolebibliotek, 

som kan brukes aktivt i opplæringen. Nærmeste bibliotek er i Hønefoss og 
det sier seg selv at det blir meget dyre bibliotekbesøk. 

 Hvis skolen skal bygge opp et bibliotek som eleven kan benytte, vil det 
også medføre store kostnader. I tillegg må noen være ansvarlig for driften. 

 For innbyggerne på Sokna vil en nedleggelse definitiv være et stort tap. 
Det er mange og trofaste låntakere, og blant dem en del eldre. Å reise til 
Hønefoss for å låne vil være tungvint og svært vanskelig for mange. 

 

2. Utekontaktene og SLT- koordinator bør ikke legges ned. Denne gruppen gjør en 
uvurderlig jobb i forhold til å veilede ungdom, som ellers kunne kommet i en 
vanskelig situasjon. I tillegg er disse personene en del av Fagteamet, som 
skolene samarbeider med i forhold til barn og unge som sliter eller er i en 
vanskelig situasjon. 
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Sokna skole 
3534 Sokna 

Tlf: 32 10 96 10 E-post: sokna.skole@ringerike.kommune.no SFO: 32 10 96 15 
  Faks: 32 10 56 70  

3. Det vil være uheldig å skjære ned på nedbemanning i PPT, fordi det pr i dag er 
mange som har behov for hjelp. Det kan være det er for mange som får 
spesialpedagogisk hjelp, men det trengs mer tid og samarbeid med PPT for å få 
ned antallet.  

 

4. Sokna skole har enda ikke lærebøker i alle fag i forhold til Kunnskapsløftet. Det er 
viktig å komme i mål med dette, da det har stor betydning for undervisning og 
læring. Som det står i dokumentet er allerede denne posten redusert. 

 

 

 

 

5. Å overføre ansvaret for sykelønnsrefusjon til sentralt hold mener vi er fornuftig. De 
merkantile gjør ikke dette så ofte, og da tar det lengre tid og det er større fare for 
at noe kan glippe eller det kan bli gjort en feil.  

 

6. Videreutdanning av lærere er et gunstig tilbud for å få kvalifiserte lærere i flere 
fag. Dette fører til bedre undervisning og læring. 

 
 
 
 
 
 

Sokna 20. 11. 12 

 

 

Anne Torp Lien 

Referent 
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Sokna skole 
3534 Sokna 

Tlf: 32 10 96 10 E-post: sokna.skole@ringerike.kommune.no SFO: 32 10 96 15 
  Faks: 32 10 56 70  

 

 

 

 

 

Sokna 14. 10. 2011 

 

__________________ 

Anne Torp Lien 
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Veien barnehage : Glede, Trygghet og Respekt 

 
  

Ringerike kommune,  
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss  

Høringsuttalelse ang. budsjett 2013 

Samarbeidsutvalget i Veien barnehage har følgende uttalelse til budsjett 2013: 
 
I forbindelse med budsjettprosesser de siste årene har de kommunale barnehagene i Ringerike gjennomført flere 
tiltak som har medført betydelig reduksjon i rammevilkårene: 

 I forbindelse med budsjett 2010 ble det vedtatt at de kommunale barnehagene skal være sommerstengt i 
3 uker om sommeren, samt inneklemte dager i jul og påske. 
 I tillegg ble vikarbudsjettet halvert  -  I 2012 har Veien barnehage et budsjett på kr. 52.000. Denne 
summen dekker ikke sykdom, sykdom hos egne barn samt en uke ferieavvikling til 13 stykker. 

 Under behandling av budsjett 2011 ble det vedtatt en 2,5 % reduksjon i lønnskostnader for barnehagene. 
For Veien barnehage medførte dette en nedbemanning på 48% stilling – hver avdeling er to voksne en 
dag i uka 

Etter en lengre periode med ulik reduksjon viser tendenser at man på sikt ikke kan beholde den pedagogiske 
kvaliteten på tilbudet. Både som en følge av lite personale og vanskeligheter med gjennomføring av møter - For 
å bevare den pedagogiske kvaliteten er barnehagen bla. avhengig av interne møter . Mye refleksjon, planlegging 
og evaluering blir gjort på møter i forhold til både ”Rammeplanen”, ”Handlingssplan for de kommunale 
barnehagene” og ”Fagplan for barn”. Samarbeidsutvalget er derfor enige i beskrivelse under status for Oppvekst 
og kultur : ”… Det ville ikke være forsvarlig å redusere bemanningstettheten ytterligere” 
 
I tillegg har samfunnsutviklingen de siste årene  medført at barnehagene tar imot flere barn under 3 år og både 
antall barn med flerkulturell bakgrunn og barn med behov for spesialpedagogsk hjelp har økt. I tillegg er mange 
barn tilstedet fra barnehagen åpner og fram til stengetid. Disse endringene medfører behov for mye 
voksenkontakt gjennom hele dagen. 
Driftbudsjettet er beskrevet som en av hovedutfordringene for skolene. Barnehagene har den samme 
utfordringen - Driftbudsjett utenom lønn er på samme kronenivå som i 2010, noe som gir en realnedgang. 
Rammen fordeles mellom barnehagene etter antall barn og gir lite rom for å dekke etterslepp i fornying av utstyr 
og leiker. 
 
Et av formannskapets vedtak den 06.11.12 er at udekket barnehagebehov skal dekkes av private aktører. 
Samarbeidsutvalget er av den oppfattelse at det allerede er brukt en betydelig sum i opprettelse av Heggen 
barnehage. For å sikre plass til alle barn med rett til barnehageplass i 2013 bør derfor Heggen utvide antall 
plasser. 
 
Konklusjon : 

 Vi er av den oppfattelse at Ringerike kommune må bruke lenger tid på å komme ut av ROBEK. Vi er 
inneforstått med alle enheter må bidra for å få nedbetalt den gjelden Ringerike kommune har, men å 
nedbetale 35 millioner i 2013 vil medføre stor slitasje på medarbeidere samt lavere kvalitet i alle 
enheter. 
Rådmannen påpeker i ” Handlingsprogrammet 2012-2015” at det er mulig å endre på tilbakeføringen og 
allikevel komme ut av ROBEK i løpet av 2015. Hvis ikke nedbetalingstiden utvides, må det 
gjennomføres en jevn nedbetaling på 22 millioner kroner i hvert av årene 2013-2015. 

 Etter snart 1 ½ år med bemanningsreduksjon er barnehagene i en sårbar situasjon i forhold til sikkerhet, 
kvalitet og arbeidsmiljø til ansatte. Det må fortsatt gjennomføres jevnlig konsekvensutredninger i 
forhold til hvordan dagens organisering fungerer.  

 
 
For Samarbeidsutvalget i Veien barnehage 
Nina Iversen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
OPPVEKST OG KULTUR 
 Veienmarka ungdomsskole 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
 
    
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringerike kommune  
Postboks 123 
 
3502 Hønefoss 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/4363-4 28235/12 A20  22.11.2012 
 
KOMMUNEBUDSJETTET: HØRINGSUTTALE 

 
Høringsuttale fra Samarbeidsutvalget ved Veienmarka ungdomsskole.  

SU behandlet på møte i dag kommunens forslag til budsjett. SU beklager at uttalelsen kommer 
en dag for seint men håper likevel Kommunestyret tar vår uttalelse i betraktning når 
kommunens budsjett blir behandlet.  

Samarbeidsutvalget ved Veienmarka ungdomsskole vedtok følgende uttalelse: 

Samarbeidsutvalget ved Veienmarka ungdomsskole er urolig for at de trange økonomiske 
rammene som skolene i Ringerike har fører til at kvaliteten på opplæringen blir svekket. Selv 
om  rammene ligger innenfor lovbestemte minimumskrav, er ressursene nå så lave at 
kvaliteten på undervisningen har blitt tydelig forverret inneværende skoleår. Forslaget til 
kommunebudsjett for 2013 tyder ikke på at denne situasjonen blir noe bedre. Vi vil særlig peke 
på: 

1. Timetallet for deling i praktisk-estetiske fag er altfor få. Inneværende skoleår har dette ført til 
at så mye som halvparten av undervisningen i Mat og helse er ren teori. I Kunst og Håndverk 
på 8. trinn får elevene undervisning i samlet klasse 2/3 av tiden og deling kun 1/3. SU mener 
at dette ikke er godt nok. Det er svært vanskelig for lærer å gi elevene individuell veiledning i 
så store grupper. SU ber derfor om at Veienmarka ungdomsskole får tildelt mer ressurser til 
delingstimer neste skoleår. 

2. Veienmarka ungdomsskole er ikke godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern. Det er 
pålegg etter tilsyn om at skolekjøkkenet må pusses opp innen 01.08.2013. SU er urolig for om 
det er budsjettmidler til dette og ber om at dette blir sikret. 

3. Midlene som skolen har til drift utenom lønn er meget små. Dette fører til at skolen har små 
muligheter til å arrangere trivsels- og miljøfremmende aktiviteter aktiviteter som ekskursjoner 
og felles turer for elevene. SU ber derfor om at skolens driftsbudsjett økes. 

 

Referent:  

 

Frode Steinset 

Rektor 
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 22. November 2012 
 
Ringerike 
 
 
Ringerike kommune        
Formannskapet. 
 

Høringsuttalelse vedrørende årsbudsjett 2013. 

 
Skole- og barnehagesektoren har gjennom flere år vært utsatt for store nedskjæringer, og 
budsjettene for skoler og barnehager er allerede redusert til et minimum. 
 
Bemanningsreduksjonen i barnehagene har, som vi ser det, svekket det pedagogiske 
tilbudet og gått ut over kvalitet og samhandling mellom barna og de voksne, og flere 
barnehager balanserer på grensen av det som er forsvarlig. 
 
I skolen har sparetiltakene ført til større klasser og liten eller ingen mulighet for 
delingstimer. Konsekvensene av dette blir dårligere undervisning og gjør det vanskelig å 
oppnå kompetansemålene i læreplanen. Tilpasset opplæring og en mer praktisk rettet 
ungdomsskole kan fort bli en uoverkommelig utfordring.  
 
Utdanningsforbundet er bekymret for utviklingen i Ringerike kommunes skoler og 
barnehager. Det rapporteres om økt sykefravær og sparetiltakene gjennom flere år har ført 
til et dårligere arbeidsmiljø og en stor belastning på et presset personale. Det er blitt 
vanskeligere å gjennomføre nødvendig kompetanseheving og det pedagogiske tilbudet er 
svekket. Vi mener det er umulig å oppnå kommunens mål for oppvekstsektoren  
for 2013 – 2016  hvis ikke budsjettene økes. 
 
Utdanningsforbundet ønsker at prosessen med å komme ut av ROBEK skjer over lengre tid 
enn det nå legges opp til. Det er viktig å ta vare på arbeidsmiljøet og skape arbeidsro. 
Forslaget om utredning av konkurranseutsetting og privatisering skaper uro i 
organisasjonen og presset på de ansatte øker ytterligere. Kostnadene ved en slik utredning 
bør heller brukes til styrke tjenestene ute i enhetene. 
 
Utdanningsforbundet mener videre at Ringerike kommune bør fortsette å bygge egne 
barnehager, og at Heggen barnehage må bygges ut for å sikre at alle barn med rett til 
barnehageplass får plass fra neste høst. 
 
Vi mener også at bibliotekfilialene på Sokna og Nes må bestå. Begge filialene fungerer i 
praksis som skolebibliotek, der elevene er på besøk i skoletiden hver uke. En nedleggelse 
av disse filialene vil svekke skoletilbudet til elevene, og skolene må da bygge opp egne 
skolebibliotek, noe som vil gjøre besparelsen betydelig mindre. 
 
 
 
For Utdanningsforbundet Ringerike 
 
Gerd Solli 
Leder/hovedtillitsvalgt 
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