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REFERATSAKER
Arkivsaksnr.: 13/91

Saksnr.:
31/13

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.03.2013

Forslag til vedtak:
Følgende saker tas til orientering:
A

BARNEHAGEOPPTAKET 2013
Notat fra rådmannen, datert 13.03.13.

B

OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HRA – SPØRSMÅL FRA
EINAR ZWAIG (Sol)
Notat fra rådmannen, datert 08.03.13.

C

KONTROLLRAPPORT 2012 EDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
Brev fra Skatteetaten, datert 15.02.13.

D

AD VERN AV HENSMOEN – RINGERIKE KOMMUNE
Brev fra Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen, datert 14.01.13.
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RINGERIKE KOMMUNE

Notat
Til:
Fra:

Saknr.
13/938-1

Kommunestyre
Rådmannen

Løpenr.
6635/13

Arkivkode
A11 &60

Dato
13.03.2013

BARNEHAGEOPPTAKET 2013

Notat
Status:
Hovedopptaket til barnehageplass i Ringerike er ikke avsluttet. Første opptak ble gjennomført
08.03.13. Det er 421 søkere til barnehageplass registrert 01.03.13.(Tallet inkluderer også de
som ønsker å bytte barnehage). Dette omfatter de med rett til barnehageplass og ønske om
oppstart i 2013 – dvs født før 1.9.12 og ønsker plass før 1.1.2014. jfr. Barnehageloven §12a.
359 barn har fått tilbud om plass etter førsteopptak, totalt er det 62 barn med rett til
barnehageplass som ikke har fått tilbud pr. Andre opptak begynner 02.04.13. Sammenlignet
med 2012 var det 85 barn som 23.04.12 ikke hadde fått plass.
Det holdes av 16 ankeplasser til etter møte i Klagenemnda 29.05.13.
I tillegg har to av de private barnehagene i utkanten av kommunen 6 ledige plasser som ingen
har søkt til. Etter ulike detaljtiltak, ankeprosess med mer, har Rådmannen beregnet et
sluttbehov for mellom 20-30 plasser fra høsten 2013. Ringerike kommune har plikt til til å gi
disse barna et barnehagetilbud fra 15. august i år.
Gapet mellom de som har rett til plass og de som ønsker plass etter Barnehageloven §12 høst
2013 er omkring 40 barn. Dette tallet endrer seg hele tiden da foresatte melder endringer til
servicekontoret kontinuerlig. Hvis vi skal imøtekomme dette går vi utover den gjeldene
bestemmelsen om barn som har rett til plass(f. før 1.9.12). Dersom alle med rett- og ønske om
plass skulle tilbys dette vi til sammen trenge mellom 70-80 plasser høst 2013, dette tilsvarer
en middelstor barnehage, 4 avdelinger.
Heggen barnehage ble det søkt om godkjenning for 40 barn og 10 voksne oppstart høst 2013.
Dette antallet personer tilsier maksimal utnytting av arealene i forhold til arealnormene (4 m2
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per barn > 3 år og 5,3 m2 per barn under 3 år). Barnehagen fikk imidlertid en gradert
godkjenning slik at krav om balansert ventilasjon utløses ved en økning av barneantallet
utover 10 m2 per person (barn og voksne).
Pr id ag er det kun 14 plasser for barn under tre år , det betyr at det kapasitet til å ta i mot flere
barn, men det forutsetter at det blir investert i et balansert vifteanlegg.
Kun ventilasjonsanlegg vil koste 500 000,- i tillegg må det påberegnes utgifter til inventar og
annet utstyr.
I tillegg er det også mulighet til å etablere en naturavdeling med base i gymsalen. Da
Kommuneoverlegen kan godkjenne gymsalen med tilhørende fasiliteter som toalett og
kjøkken kan imidlertid vurderes godkjent som hovedbase for en uteavdeling. Det er da behov
for noe utbedringer i fht. toalettforhold og en utebase med lavo/gapahuk. Dette vil gi
kostnader i størrelsesorden i underkant av en million.
Prosjekt barnehageplan:
Prosjekt barnehageplan har oppstart høst 2014, dette prosjektet vil vil vurdere
barnehageplasser på kort og lang sikt samt vurdere hvor behovet for barnehageplasser er
størst.
I Ringerike kommune ivaretas barnehagetilbudet av kommunale-, private og
familiebarnehager. Statistikk fra SSE viser at årskullene på barnehagebarn i Ringerike er
økende og tiltakene som nå er igangsatt på barnehageplasser vil kunne bli varige over en
lengre periode.
En privat aktør har søkt om godkjenning av familiebarnehage med to avdelinger på
Bondeheimen, Hallingby fra høst 2013. Dette vil gi mellom 9-20 plasser.
Utfordringer:
Det er lite søkere til Heggen Barnehage og søkermengden til de sentrumsnære barnehagene er
stor. Foreldrene som pr. i dag har barn på Heggen er fornøyd med tilbudet, men tre har søkt
overføring til andre barnehager som er nærmere skolekrets barnet bor i.
Det er i dag et stort press fra barnevern og helsestasjoner om barnehageplasser til
flerkulturelle barn, som har foresatte uten førerkort.
Det er umulig å operere med eksakte tall siden det hele tiden skjer mindre endringer så lenge
opptaket pågår.
Følgende er vurdert:
Flere barnehageplasser innenfor eksisterende barnehager, dette kan slik det ser ut til kunne gi
ca. 5 plasser i tilegg til 16 ankeplasser. Godkjennelse av privat aktør på Hallingby samt
investering av ventilasjonsanlegg Heggen barnehage.
Konklusjon:
Barnehageopptaket pågår. Til det er avsluttet er det umulig å gi eksakte tall på behov for
barnehageplasser. De politiske organene holdes oppdatert.
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RINGERIKE KOMMUNE

Notat
Til:
Fra:

Kommunestyret
Rådmannen

Kopi:

Saknr.
13/107-5

Løpenr.
6234/13

Arkivkode
255 M5

Dato
08.03.2013

OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP, - SPØRSMÅL FRA REPRESENTANTEN EINAR SWAIG (Sol)
I kommunestyrets møte 21. februar, under sak 24/13 stilte representanten Einar Zwaig (Sol)
følgende spørsmål:
Hva betyr formuleringen i eierstrategien "HRA kan etablere hel- eller deleide
datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det legges til grunn at slike
selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på̊ en tilfredsstillende måte
ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer ikke kommer i konflikt
med andre eierinteresser kommunene måtte ha."?
Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) er eid av fem kommuner, og den overordnede
eierstrategi skal hensynta eierinteresser i alle kommunene. Det vil derfor være enkeltsetninger
i en uttrykt felles eierstrategi som ikke vil oppleves like relevant hos alle eierne, men som like
fullt er nødvendige når alle eierne skal enes om en felles strategi.
Det er viktig at en eierstrategi gir selskapet entydige mandat og klare føringer for akseptable
handlingsrom, strategiske og faglige vurderinger fra eiers side. En eierstrategi vil ikke være
bindende for selskapets styre, men klart tilkjennegi eiers mål og hvilke virkemidler eier ønsker
skal benyttes. Om styret ønsker å gå imot eiers føringer, må man være beredt på å ta
konsekvensen ved neste generalforsamling.
I klartekst betyr formuleringen at HRA skal løse nødvendige driftsrelaterte oppgaver, for
eksempel inntransport av avfall og bortkjøring av råvarer/avfall ved hjelp av eksisterende
marked. Dette innebærer at oppgavene konkurranseutsettes, og at selskapet ikke skal etablere
et eget transportselskap som en datterbedrift dersom oppgavene kan løses gjennom det
etablerte marked/næringsliv. Dersom selskapet ser at næringslivets tilbud ikke er
tilfredsstillende, kan man utføre oppgavene selv i kraft av etablering av et datterselskap.
En slik etablering må derimot ikke komme i konflikt med andre eierinteresser kommunen
måtte ha. Med andre ord; kommunene ønsker ikke etableringer av selskaper som kommunen
eier som kommer i direkte konflikt/konkurranseforhold til andre selskaper som kommunen
også eier. Som eksempel; Hole og Ringerike kommune eier regionens største fellesvaskeri
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som også administrerer flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser). Kommunene
ønsker ikke at HRA skal etablere et større vaskeri for på den måten å utnytte egen
strømproduksjon antagelig på en mer regningssvarende enn å la denne gå ut på felles nett.

Med vennlig hilsen

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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KS 32-13

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/821-2

Arkiv: 250

Sak: 38/13
ÅRSRAPPORT 2012 FOR FINANS OMRÅDET
Vedtak i Formannskapet:
Årsrapport 2012 for finansområdet tas til orientering.

Behandling i Formannskapet 12.03.2013:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
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ÅRSRAPPORT 2012 FOR FINANS OMRÅDET
Arkivsaksnr.: 13/821

Saksnr.:
38/13
32/13

Arkiv: 250

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2013
21.03.2013

Forslag til vedtak:
Årsrapport 2012 for finansområdet tas til orientering.

Innledning/bakgrunn

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement, som følge av
ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av kommunestyret 24.06.10, sak
61/10.
I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en
årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen redegjørelse for
hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder
skal vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres
særskilt.

Beskrivelse av saken

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. Kommunen styrket

sitt økonomiske resultat i 2012 og med det, den finansielle stillingen, og det vil på sikt gi
kommunen et bedre handlingsrom. Resultatet fører til en økning av egenkapitalen ved
«nedbetaling» av tidligere års underskudd og eventuelt andre disposisjoner.
Oppbyggingen av positive premieavvik i mange kommuner har blitt en utfordring. Når
denne rapporten skrives, er det ikke bragt på det rene hva årsaken til de stadig høyere
positive premieavvikene er. Kommunen er i dialog med KLP rundt disse spørsmålene.

Faktiske netto finansutgifter i 2012 ble nesten 10 mill. kroner lavere enn opprinnelig
budsjett. Årsaken er høyere finansinntekter som følge av bedre avkastning på kommunens
bankinnskudd, betydelig lavere renteutgifter og litt lavere avdrag enn ventet.
I budsjettet var det forutsatt en gjennomsnittlig flytende rente på 3,5 prosent på
kommunens investeringsgjeld i 2012. Faktisk gjennomsnittlig flytende rente ble på 2,59
prosent.
Netto finansutgifter utgjør i 2012 om lag 2,3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale
netto finansutgifter.
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Sak 32/13

I hele perioden har all likviditet vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens
hovedbank. Kommunens hovedbankforbindelse Fokus Bank har endret navn til Danske
Bank.
Ringerike kommunes eierandel på 88 prosent i Ringerikskraft AS ga et utbetalt utbytte på
20,2 mill. kroner i 2012.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare
tjenester for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25
prosent. Ved inngangen til 2012 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag
50 prosent. Årets låneopptak til budsjetterte investeringer ble inngått til flytende
rentebetingelser. Ved utgangen av 2012 er fastrenteandelen redusert til om lag 28 prosent.
Mye av årsaken er at bindingsperioden på et lån med fastrente forfaller i november 2013.

Rådmannens vurdering

Nettoverdien av forholdet mellom gjeld og kortsiktige og langsiktige plasseringer er noe mer
negativ ved utgangen av 2012 enn 2011. Nye låneopptak til investeringer og startlån har
vært høyere enn avdragsnivået, slik at gjelden netto har økt med om lag 60 mill. kroner.
Ringerike kommune må tilpasse driften slik at det er mulig å betale høyere avdrag enn
minimumsavdraget.
Kommunen er utsatt for svingninger i pengemarkedsrenten som igjen påvirkes av
styringsrenten fra Norges Bank. Rentenivået har gjennom de siste år vært veldig lavt, og det
kan ikke forventes at et slikt lavt nivå vil fortsette. Kommunen bør planlegge for et høyere
rentenivå på sikt. Økt rentenivå betyr økte renteutgifter for kommunen, noe som slår rett
inn i driftsbudsjettet og påvirker handlingsrommet i det enkelte budsjettår.
Rådmannen mener det er svært positivt at Ringerike kommune til enhver tid i 2012 har hatt
tilstrekkelig likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall, slik at det ikke har
vært nødvendig å benytte trekkrettigheten.

Saksdokumenter

Vedlagt: Årsrapport 2012 for finansområdet.
Ringerike kommune, 04.03.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Anette Skjolden
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Ringerike kommune

Årsrapport 2012
Finansområdet
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement,
som følge av ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av
kommunestyret 24.06.10, sak 61/10.
I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides
en årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen
redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det
aktuelle regnskapsår. Herunder skal
vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn gjennom hele 2012, i tråd med
finansreglementet:
”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:



Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til



Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning



stabilitet og langsiktig finansforvaltning.

samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.

Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.
Kommunen styrket sitt økonomiske resultat i 2012 og med det, den finansielle
stillingen, og det vil på sikt gi kommunen et bedre handlingsrom. Resultatet fører
til en økning av egenkapitalen ved «nedbetaling» av tidligere års underskudd og
eventuelt andre disposisjoner.
Egenkapitalen er som kjent eiendeler minus gjeld. Oppbyggingen av positive
premieavvik i mange kommuner har blitt en utfordring. Når denne rapporten
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skrives, er det ikke bragt på det rene hva årsaken til de stadig høyere positive
premieavvikene er. Kommunen er i dialog med KLP rundt disse spørsmålene.

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den
årlige budsjettbehandlingen.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i
investeringsregnskapet.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2009-2012:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)
Regnskap Regnskap Regnskap 1. tertial 2. tertial 3. tertial Regnskap
2012
2012
2012
2009
2010
2011
2012
Mill. kr
Renteinntekter og utbytte
-25,3
-28,3
-32
-29,3
-2,3
-14,3
-12,7
Gevinst fin. instrumenter
0
0
0
0
0
0
0
Sum finansinntekter
-25,3
-28,3
-32
-29,3
-2,3
-14,3
-12,7
Renteutg., provisjoner m.m
35,8
27,3
32,8
30,1
11,6
-2
20,5
Tap finansielle instrumenter
0
0
0
0
0
0
0
Avdrag på lån
49,5
44,4
42,6
41
6
14,5
20,5
Sum finansutgifter
85,3
71,7
75,4
71,1
17,6
12,5
41
Netto finansutgifter
60
43,4
43,4
41,8
15,3
-1,8
28,3

Oppr.
Regulert
budsjett budsjett
2012
2012
-28,5
-28,5
0
0
-28,5
-28,5
37,9
37,9
0
0
42
42
79,9
79,9
51,4
51,4

Faktiske finansutgifter i 2012 ble nesten 10 mill. kroner lavere enn opprinnelig
budsjett. Årsaken er høyere finansinntekter, betydelig lavere renteutgifter og litt
lavere avdrag enn ventet.
De høyere finansinntektene skyldes bedre avkastning på kommunens
bankinnskudd enn forutsatt i budsjettet. Resultatet for bankinnskudd viser et
positivt avvik fra budsjett på hele 3,8 mill. kroner som også skyldes lavere
renteutgifter som følge av at trekkrettigheten ikke ble brukt. Årsaken til at totale
finansinntekter er 0,8 mill. kroner høyere enn budsjett (og ikke 3,8 mill. kroner),
er lavere renteinntekter på startlån og andre renteinntekter og litt lavere utbytte
fra RIK. Lavere renteinntekter på startlån skyldes ikke nødvendigvis at det har
vært tap på videreformidlingslånene. Avviket mellom regnskapsførte og
budsjetterte startlånsrenter skyldes snarere det lave rentenivået.
Lavere renteutgifter på kommunens gjeldsportefølje skyldes at rentenivået
gjennom 2012 har vært lavere enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig vektet
flytende rente på investeringsgjelden har vært om lag 2,59 prosent. Dette er
vesentlig lavere enn budsjettforutsetningen på 3,5 prosent.
Når det gjelder avdrag på lån er budsjettet et estimat på
minimumsavdragsnivået. Det faktiske minimumsavdraget må beregnes først når
regnskapsåret er i gang, og i 2012 ble faktisk minimumsavdrag beregnet på
3
Side 22 av 62

høsten, men det ble satt et lite forbehold om korrigeringer. Det faktiske
minimumsavdraget ble 1,6 mill. kroner lavere enn det budsjetterte estimatet.
Avdragsutgiftene er derfor 0,6 mill. kroner høyere enn minimumsavdraget.
Det ble vurdert at dette ikke var betydelig nok til å søke om ytterligere
avdragsutsettelse i og med usikkerheten også.
Som tabellen viser, er netto finansutgifter i 2012 omtrent på samme nivå som i
2011 og 2010 med en liten reduksjon på 1,6 mill. kroner til 41,8 mill. kroner.
Nivået de tre siste årene er vesentlig lavere enn i 2009 da netto finansutgifter
var 60 mill. kroner. Høyere avdragsutgifter
er en vesentlig årsak til høyere netto
finansutgifter i 2009.
Netto finansutgifter utgjør i 2012 om lag 2,3 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter.
Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en
hovedregel
for maksimale netto finansutgifter. Dersom overføring av
momskompensasjon til investeringsregnskapet og budsjettert dekning av
tidligere års underskudd medregnes, tilsvarer finansutgiftene på rammeområde 9
om lag 4,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, bankinnskudd og
obligasjoner)

Regnskap 2011 1. tertial 2012 2. tertial 2012 31.12.2012

123,6

234,8

199,2

118,4

192,8
-900,4
-584,0

192,8
-981,5
-553,9

196,5
-966,2
-570,5

199,7
-960,9
-642,8

Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarbeid)

Gjeld
Samlet nettoverdi

(Tertialtallene kan være noe endret fra tertialrapportene pga. bl.a. korrigeringer i ettertid.)

For å betegne kortsiktig plassering er her brukt kasse, bankinnskudd og
obligasjoner, det
vil si kap. 210 og 211 i kommunens balanse. Kommunen har
p.t. ingen langsiktige plasseringer i finansielle instrumenter, men kommunen har
en rekke aksjer og andeler i selskaper og kommunale samarbeid mv. Dette
tilsvarer verdien i kap. 221 i kommunens balanse. For å uttrykke samlet gjeld er
det brukt verdien av kap. 245-249 i balansen.
Samlet nettoverdi er noe mer negativ ved utgangen av 2012 enn 2011. Det
skyldes nye låneopptak til investeringer og startlån i 2012. Avdragene er lavere
enn de nye lånene, slik at gjelden netto har økt med om lag 60 mill. kroner. De
samme låneopptakene er noe av årsaken til at samlet nettoverdi var mindre
negativ i 1. og 2. tertial 2012 så lenge midlene var plassert i banken.

Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra
januar 2008 til januar 2013.
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Renteutviklingen 2008
-2012
8,00
Styringsrente

Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Som figuren viser, falt renten markant senhøsten 2008. Gjennomsnittlig
styringsrente i 2008 var 5,32 prosent, mens den var 1,75 prosent i 2009, 1,92
prosent i 2010, 2,14 prosent i 2011 og 1,55 prosent i 2012. Styringsrenten har
vært uforandret siden april 2012 på 1,5 prosent.
Rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt
sammenlignet med forventet langsiktig rentenivå. Det er vanskelig å vite hvor
lenge det lave rentenivået vil vedvare, men kommunen bør planlegge for et
høyere rentenivå på sikt. Økt rentenivå betyr økte renteutgifter for kommunen,
noe som slår rett inn i driftsbudsjettet og påvirker handlingsrommet i det enkelte
budsjettår.

Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en
investeringsportefølje.
Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer,
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg.

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og
høy likviditet.
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
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Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge
av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer
trekkrettighet i konsernkontosystemet.
Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide
midler utover den nødvendige driftslikviditet.

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen.
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende
sikkerhet.
I hele perioden har all likviditet vært plassert i konsernkontostrukturen hos
kommunens hovedbank. Kommunens hovedbankforbindelse Fokus Bank har
endret navn til Danske Bank.
Ringerike kommune har til en hver tid i 2012 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser
ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det ble søkt om 200 mill. kroner i
trekkrettighet for 2012. Fylkesmannen godkjente dette, men anmodet
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten
ble ikke benyttet i 2012.

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet:
(Likviditetsgradene for 1. og 2. tertial kan være noe endret fra tertialrapportene pga. bl.a. korrigeringer i
ettertid.)
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(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Obligasjoner
Sertifikater
Aksjer og andeler
Sum omløpsmidler

Regnskap 2011 1. tertial 2012 2. tertial 2012 Regnskap 2012
105 080 064
67 678 039
29 462 106
95 500 473
71 265 515
71 265 515
71 265 515
147 434 711
123 589 489 234 822 266 199 208 770
118 423 107
15 000
15 000
15 000
14 000
299 950 068 373 780 820 299 951 391
361 372 291

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld

256 687 231
3 486 116
260 173 348

301 786 636
3 486 116
305 272 752

153 582 854
3 486 116
157 068 970

223 749 265
6 848 409
230 597 674

Likviditetsgrad 1

1,15

1,22

1,91

1,57

Likviditetsgrad 2

0,48

0,77

1,27

0,51

Likviditetsgrad 1viser forholdet mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad1 bør ikke være lavere enn tallet 2.
Det betyr at omløpsmidlene bør utgjøre mer enn
dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad 2viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.
Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det
betyr at de mest likvide omløpsmidlene i
sum bør være større enn den kortsiktige
gjelden.

Utvikling i likviditet 2007-2012
2,5
Anbefalt minimumsnivå for
likviditetsgrad 1

Likviditetsmål

2

Likviditetsgrad 1

1,5

Likviditetsgrad 2
1

Anbefalt minimumsnivå for
likviditetsgrad 2

0,5
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten variert gjennom 2012
og var best i 2.tertial. Det kan skyldes en forsinket fremdrift på investeringer og
investeringsutbetalinger. Likviditeten ved utgangen av 2012 er noe bedre enn
ved utgangen av 2011. Likviditetsgradene er likevel for lave i forhold til anbefalt
nivå. Den svake likviditeten skyldes flere år med driftsunderskudd og et betydelig
bokført premieavvik, det vil si at innbetalt pensjonspremie har vært høyere enn
beregnet pensjonskostnad. Ved utgangen av 2011 var akkumulert
driftsunderskudd 94,9 mill. kroner, mens akkumulert premieavvik var 67,8 mill.
kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte driftsunderskuddet ved
utgangen av 2012 blir først kjent etter at årsoppgjørsdisposisjonene er foretatt.
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Ved utgangen av 2012 er akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift
140,6 mill. kroner. Det vil si at premieavviket økte med 72,8 mill. kroner i løpet
av 2012. Likviditetsgrad 1 har styrket seg i forhold til 2011, mens likviditetsgrad
2 er omtrent på samme nivå. Det kan ha en sammenheng med at det økte
premieavviket bare inngår i likviditetsgrad 1.
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 2012 og likviditetsbudsjettet. Konsernkontoen omfatter samtlige
tilgjengelige kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksomheter
og en mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne
fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
Justert likviditetsbudsjett 2012 og faktisk utvikling
350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

Kroner

200 000 000,00

Periodisert likviditetsbudsjett

150 000 000,00

Faktisk saldo

100 000 000,00

50 000 000,00

-

-50 000 000,00

Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med budsjett. Risikoen i
nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da midlene
er plassert som innskudd i bank.

Langsiktige finansielle aktiva
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.
Ringerike kommune har i 2012 ikke hatt langsiktige finansielle plasseringer i
form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en rekke
eierandeler
i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i Ringerikskraft AS
den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens balanse til en verdi
av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men
gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike
kommunes andel av utbetalt avkastning utgjorde 20,2 mill. kroner i 2012.
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Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og
rentebindingsperiode
i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og
innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og
stabilitet i lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for
renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
2012:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 31.12.2011
788,3
Årets avdrag
41,0
Ekstraordinære avdrag
Årets låneopptak
80,6
Per 31.12.2012
827,8

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
112,1
900,4
4,4
45,4
9,6
9,6
35,0
115,6
133,1
960,9

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Fylkesmannen godkjente låneopptak til finansiering av investeringer på 80,576
mill. kroner og 35 mill. kroner i nye startlån i 2012. Lån til investeringsformål og
8,750 mill. kroner av startlånet ble tatt opp i 1. tertial. De siste 26,250 mill.
kronene av startlån ble først utbetalt i 3.tertial fra Husbanken, blant annet fordi
Husbanken ikke hadde tilgjengelige midler tidligere. Låneopptak til
investeringsformål ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for
kommunale låneopptak, og det ble gjort som et serielån i Kommunalbanken med
p.t.-rente, det vil si flytende rente.
I opprinnelig budsjett for 2012 ble det lagt til grunn 42,0 mill. kroner i avdrag på
investeringslån, noe som innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte
låneavtaler. Beregnet minimumsavdrag i tråd med Kommunelovens
§ 50 nr. 7
for 2012 ble imidlertid 40,4 mill. kroner, altså noe lavere enn opprinnelig
budsjett. I 2011 var beregnet minimumsavdrag 42,6 mill. kroner, i 2010 var det
44,3 mill. kroner og i 2009 var det 47,3 mill. kroner. Det ble betalt
ekstraordinære avdrag på startlån til Husbanken i 2012 som følge av netto
9
Side 28 av 62

mottatte avdrag startlån i 2011. På bakgrunn av de ekstraordinære
startlånsavdragene kunne 2 startlån innfris i 2012.
I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en
fastrenteandel på minimum 25 prosent
(lån med rentebinding 1 år frem i tid og
over). Ved inngangen til 2012 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje
om lag 50 prosent. Årets låneopptak til budsjetterte investeringer ble inngått til
flytende rentebetingelser, likeså de nye startlånene i 2012. Et lån i
Kommunalbanken har fast rente frem til ny renteregulering i november 2013, og
derfor er det mindre enn 1 år igjen av bindingsperioden. Det er bare lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over som kan medregnes i beregningen av
fastrenteandelen. Ved utgangen av 2012 er fastrenteandelen derfor redusert til
om lag 28 prosent.
Redusert fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, lavere renteutgifter på kort
sikt enn fast rente. Men det øker usikkerheten rundt fremtidige finansutgifter.
Selv om fastrenteandelen er redusert ved utgangen av 2012, vil ikke
kommunens renterisiko øke vesentlig i 2013. En renteøkning på 1 prosentpoeng
vil ved fastrenteandelen på 28 prosent øke renteutgiftene i 2013 med om lag 5
mill. kroner. Årsaken til at økningen ikke er større er det nevnte fastrentelånet
med rentebinding frem til november 2013.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til
2012 ga en durasjon på om lag 1,6 år. Durasjonen i porteføljen er ved utgangen
av 2012 på om lag 1,25 år. Årsaken til nedgangen i durasjonen er redusert
fastrenteandel.
Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken
Husbanken

Utestående pr
31.12.2012
133,0
47,6
48,6
155,4
8,9
9,9
24,1

Forfall neste
renteregulering
03.02.2018
19.11.2019
19.08.2021
01.11.2013
01.07.2014
01.07.2019
01.05.2021

Fastrentesats
4,48 %
4,98 %
4,27 %
2,76 %
3,60 %
4,40 %
4,20 %

Tabellen nedenfor viser løpetiden for kommunens investeringsgjeld og startlån.
Vektet gjenstående løpetid er 18 år.
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Restgjeld Ferdig
Gjenstående
31.12.2012 nedbetalt i løpetid
Vekt
8 871 005
2027
15
0,01
9 873 253
2029
17
0,01
10 169 968
2030
18
0,01
14 616 336
2029
17
0,02
22 951 478
2035
23
0,02
24 127 067
2036
24
0,03
7 626 237
2036
24
0,01
8 615 852
2037
25
0,01
26 250 000
2037
25
0,03
155 448 280
2026
14
0,16
154 058 454
2027
15
0,16
97 708 480
2026
14
0,10
44 243 910
2029
17
0,05
68 180 280
2035
23
0,07
78 964 480
2037
25
0,08
133 011 965
2027
15
0,14
47 582 100
2035
23
0,05
48 624 000
2036
24
0,05
960 923 145
1,00

Balansekonto
2453951001
2453951003
2453951004
2453951005
2453951006
2453951007
2453951008
2453951009
2453951010
2453951200
2453951201
2453951202
2453951203
2453951204
2453951205
2453551300
2453551301
2453551302

Vektet
gjenstående
løpetid (år)
0,138
0,175
0,191
0,259
0,549
0,603
0,190
0,224
0,683
2,265
2,405
1,424
0,783
1,632
2,054
2,076
1,139
1,214
18,00

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. Fastrentelånet med
renteforfall inntil 1 år frem i tid utgjør 16 prosent av den samlede
låneporteføljen.
Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
Utvikling i kommunens startlån i Husbanken
2007-2012

Utvikling i kommunens investeringsgjeld
2007-2012
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KS 33-13

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/662-3

Arkiv: 112 F4 &01

Sak: 29/13
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2013
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kommune søker om kr. 1. 435.000. For å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.
Behandling i Formannskapet 12.03.2013:
Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2013
Arkivsaksnr.: 13/662

Saksnr.:
15/13
29/13
33/13

Arkiv: 112 F4 &01

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.03.2013
12.03.2013
21.03.2013

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune søker om kr. 1. 435.000. For å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.

Innledning / bakgrunn
I 2011 foreslo regjeringen å styrke barnevernet i kommunene med 240 millioner kroner.
Midlene ble fordelt av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Ringerike kommune fikk
den gangen kr. 1.650.000 og midlene er videreført i 2012 og 2013. Ringerike kommune
ansatte to saksbehandlere for disse midlene.
I statsbudsjettet for 2013 settes det av ytterligere 205 millioner til en styrkning av det
kommunale barnevernet. Sammen med satsningen i 2011 og 2012 som videreføres, er med
dette om lag en halv milliard kroner øremerket til det kommunale barnevernet i 2013.
Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale
barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak.
Da stillingene ikke forventes besatt før i annet kvartal 2013, vil kostnadene ikke generere
helårseffekt dette året. Fordelingen av midlene tar utgangspunkt i delkostnadsnøkkel for
barnevern og etter belastning i barneverntjenesten ( målt etter bemanning og oppfyllelse av
lovkrav i barnevernloven). Delkostnadsnøkkelen bestemmer 90 pst av fordelingen og
belastningen i barneverntjenesten bestemmer de resterende 10 pst.
Belastningen i barneverntjenesten tar utgangspunkt i:
•
•
•

Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak pr. stilling
Prosentandel uten tiltaksplan eller omsorgsplan
Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker

Disse tre områdene vektes likt.
Kostnadsnøkkel for barnevern (summen av kommunene i fylket) 90 %
•

Barn 0-15 år med enslig forsørger

- 0,3590
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•
•

Personer med lav inntekt
Innbyggere 0-22 år

- 0,1926
- 0,4485

Barneverntjenesten har 21 årsverk, hvorav 17 årsverk brukes til saksbehandling. Differansen
på 4 årsverk er 1 årsverk barnevernleder, 1 årsverk til merkantilt personell, 1 årsverk til
mottaksfunksjon og 1 årsverk til miljøarbeider som arbeider med endringsarbeid i familiene.
KOSTRA-tallene viser at Ringerike kommune har en betydelig lavere andel netto
driftsutgifter til saksbehandling enn sammenliknbare kommuner og gjennomsnittet av
landet.
Barneverntjenesten i Ringerike kommune har pr.18.02.13 278 barn i tiltak. Kommunen har
70 barn plassert utenfor hjemmet. Barna blir plassert i tiltak i hele opptaksområdet til
BUF-etat, noe som medfører at saksbehandlerene bruker mye av arbeidstiden til transport.
Det er mottatt 258 meldinger i 2012 og 33 hittil i år. Utviklingen i antall meldinger viser en
økning fra 201 meldinger i 2009. Det har også vært en stor økning i antall meldinger som
omhandler mistanke om vold og overgrep ( fra 36 barn i 2009 til 53 barn i 2012). Dette er
særdeles vanskelige saker som krever mye resurser.
Trenden i alle typer saker er at de er mer kompliserte og sammensatte. Det er større
problematikk i familiene og barna er ”sykere” og trenger mer hjelp og oppfølgning enn
tidligere. Dette fører til at vi må bruke en større andel saksbehandlerressurser pr sak enn
tidligere. Flere saker prøves også i rettssystemet enn tidligere, og barnevernet opplever at
samme sak prøves flere ganger i ulike rettsinstanser på ulike grunnlag. Ringerike kommune
har de senere årene hatt stort fokus på helhetlig tiltak for barn og unge og tidlig innsats for å
forebygge problemutvikling.
Det er opprettet tverretatelige fagteam på alle skoler og vi har i 2012 startet opp med to
barnehager som et prøveprosjekt. Vi har 17 skoler og 32 barnehager i Ringerike, og det er
tidkrevende og ha faste samarbeidsmøter hos alle samarbeidspartnere. Dette har vært en
prioritert oppgave og vi ser at det har vært svært nyttig for å bedre samarbeidet og å
iverksette rett hjelp til rett tid.
Barnevernpanelets rapport peker også på at kommunen bør oppmuntres til å drive med
lokal tiltaksutvikling. Barneverntjenesten har god erfaring med å drifte egne forebyggende
tiltak, både i form av forelderveiledningskurs og miljøarbeider. Tiltakene kan ”skreddersys”
og iverksettes etter familiens behov på et tidlig tidspunkt. Man slipper lang
søknadsprosedyre, behandling og prioritering i BUF-etat . I tillegg har det vist seg at det er
økonomisk lønnsomt å drifte egne tiltak fremfor å kjøpe.
På bakgrunn av barnevernpanelets rapport og våre egne erfaringer ønsker vi å øke vår
”lokale” kapasitet med en tiltaksperson som kan arbeide med endringsarbeid i familiene.
Ved å styrke vår nåværende kapasitet med en tiltaksarbeider øker man i tillegg den faglige
kompetansen i tiltakene.
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Rådmannens vurdering:
Ringerike kommune ligger høyere i KOSTRA-tallene på utgifter pr. barn utenfor opprinnelig
familie enn både gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner og landet for øvrig. Dette
fordi kommunen har flere dyre plasseringer utenfor familien. Barnevernet ligger på nivå
med andre når det gjelder driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie.
Barneverntjenestene er godt i gang med å ta i bruk ny tenkning og nye metoder i arbeidet.
Strategien i det forebyggende arbeidet er å bruke egne ressurser fremfor å kjøpe eksterne
tjenester. Kommunen har også satt mer fokus på familiens egne ressurser og deres utvidede
nettverk.
Dette krever mye saksbehandlerressurser. Barnevernet har drevet målrettet
kompetanseutvikling og har nå flere saksbehandlere som kan drive utviklingsarbeid i
familiene og deres netteverk. På den måten utvikles og beholdes kompetansen i egen
kommune, det er letter å styre ressursene og tiltakene ser ut til å være billigere. Rådmannen
ser positive resultater for barna.
Ringerike kommune har måttet styrke bemanningen utover budsjett for å sørge for at
barnevernet har hatt tilstrekkelig bemanningsressurser og kompetanse inneværende år.
Rådmannen ønsker å øke antall faste stillinger og/eller styrke forebyggende tiltak for å
fortsette det gode utviklingsarbeidet slik at kommunen på sikt reduserer antall
kostnadskrevende tiltak utenfor hjemmet og dermed frigjør midler til å videreføre
saksbehandlerstillinger etter at den statlige støtten opphører.
Resultatet for 2012 viser at barneverntjenesten har redusert kostnadene på tiltak utenfor
hjemmet, tiltross for at antall barn ikke er redusert. Det har også skjedd en økning i antall
barn i hjelpetiltak og alderen på barna har gått nedover. Dette viser at vi er på rett vei.

Saksdokumenter
•

Søknad
Ringerike kommune, 18.02.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Kommunalsjef: Kirsten Orebråten
Saksbehandler: Mona Dalen, barnevernsleder tlf 950 44 347
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Møteprotokoll HOV

15/13
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2013
Vedtak:
Ringerike kommune søker om kr. 1. 435.000. For å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune søker om kr. 1. 435.000. For å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 11/3633-38

Arkiv: 140

Sak: 30/13
REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet vedtar kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2013-2015, i samsvar
med plan- og bygningslovens § 10-1, slik den fremstår i vedlegg 1.

Behandling i Formannskapet 12.03.2013:
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
Formannskapet vedtar kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2013-2015, i samsvar
med plan- og bygningslovens § 10-1, slik den fremstår i vedlegg 1.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Johansen og rådmannen, ble Johansens
forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015
Arkivsaksnr.: 11/3633

Saksnr.:
30/13
34/13

Arkiv: 140

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2013
21.03.2013

Forslag til vedtak:
1. Forslag til revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2013-2015
godkjennes.
2. Rådmannen innhenter synspunkter fra overordnede organer og nabokommuner og
gjør revidert forslag kjent i samsvar med krav i plan- og bygningsloven.
3. Deretter framlegges saken for endelig vedtak i kommunestyret.
4. Etter endelig vedtak skal revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune
være retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015.

Sammendrag

Kommunal planstrategi setter fokus på hvordan kommunen kan arbeide for å sikre vekst og
utvikling i Ringerike. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for politisk
prioritering av planoppgavene. Planstrategien viser utredningsbehovet og klargjør hvilke
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden.

Innledning / bakgrunn

Kommunal planstrategi ble innført med den nye plan- og bygningsloven av 2008. Kommunal
planstrategi erstatter det obligatoriske lovkravet til rullering av kommuneplanen som lå i
tidligere plan- og bygningslov. I den nye plan- og bygningsloven heter det at
kommunestyret, i løpet av første år i valgperioden, skal vedta en egen planstrategi.

Tidligere behandlinger og vedtak

Kommunens planstrategi har vært behandlet i flere runder, det vises til:
• Formannskapet, 29.11.11
Saken utsettes til formannskapets møte i januar 2012.
• Formannskapet sak 52/12 den 06.03.12:
1. Rådmannens fremlagte forslag til kommunal planstrategi følger ikke arbeidet videre i
sin nåværende form, men de faglige vurderinger følger saken videre.
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2. Rådmannen gis i oppdrag å innhente erfaringer om gjennomføring av prosess for
kommunal planstrategi fra andre kommuner og miljødepartementets veileder for
kommunal planstrategi og nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging.
På det grunnlag utarbeider rådmannen nytt forslag til konkret kommunal
planstrategi 2012, herunder prosjektbudsjett og tidsplan for arbeidet. Følgende
satsingsområder skal vektlegges spesielt i forslaget: Befolkningsvekst, styrket
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Forslaget fremlegges formannskapet i møte den 17.04.2012 med sikte på behandling
av kommunestyret i møte 26.04.2012.
3. Ut fra gjeldende utfordringer i Ringerike, og med utgangspunkt i behov for rask
håndtering av situasjonen innenfor gjeldende kommuneplan, gis rådmannen i
oppdrag å fremme konkrete forslag til tiltak som fremmer effektiv håndtering i
samsvar med målene om befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering opp mot dette.
Rådmannen fremlegger forslaget til tiltak i formannskapets møte den 17.04.2012
med sikte på fremlegg i kommunestyrets møte 26.04.2012.
4. Rådmannen avklarer omfang og ressursbehovet eventuelt ved bruk av ekstern
bistand i arbeidet med punktene 2 og 3, samt avklare kostnader og mandat for slikt
arbeid.
Formannskapet legger på den bakgrunn til grunn at rådmannen fremlegger egen sak
med konkretisert forslag i formannskapets møte 20.03.2012.
• Formannskapet sak 54/12 den 20.03.12.
•
Rådmannens konkretiserte forslag til mandat, omfang og tidsplan vedtas.
•
Behov for ressurser og kostnadsoverslag godkjennes.
• Behandling i Kommunestyret 26.04.2012, sak 55/12:
1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune godkjennes som
formannskapets anbefaling.
2. Rådmannen innhenter synspunkter fra overordnede organer og nabokommuner og
gjør forslaget kjent i samsvar med krav i plan- og bygningsloven.
3. Deretter framlegges saken for endelig vedtak i kommunestyret.
4. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være
retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015.
5. For å kunne konkretisere vekstplanene, skal det avklares hvor E16 og Ringeriksbanen
skal plasseres.
6. Kommunens innbyggere inviteres til å delta i en slagordkonkurranse i det videre
arbeidet med fastsettelse visjon som en del av kommuneplanarbeidet.
• Kommunestyret vedtok 28.06.12, sak 75/12, følgende:
Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune vedtas.
Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være
retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015.
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Her inngikk revidering av samfunnsdelen og arealdelens bestemmelser, samt oppdatering av
arealdelens plankart iht. pbl. 2008. Satsingsområdene skal være befolkningsvekst, styrket
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
• I formannskapets møte 02.10.12, sak 215/12, ble det vedtatt følgende:
Ringerike kommune vedtar oppstart av fullstendig revidering av gjeldende
kommuneplan.

Beskrivelse av saken

Dagens situasjon
Ringerike har en vedtatt planstrategi fra juni 2012 som nå ønskes revidert.

Forholdet til overordnede planer

Regjeringen vedtok ved kongelig resolusjon 24.06.2011 nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementets rundskriv
T-1497). Hensikten med forventningene er å gjøre planleggingen målrettet og bidra til at
nasjonale interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet følges opp i forslag til
planstrategi, og skal videre legges til grunn i de oppfølgende planprosessene.

Juridiske forhold

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å vedta en kommunal planstrategi i starten av
hver kommunestyreperiode.

Behov for informasjon og høringer

Etter planlovens bestemmelser skal kommunen i arbeidet med kommunal planstrategi
innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør
legge opp til bred medvirkning og debatt. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Alternative løsninger

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
Vedtatte planstrategi fra 2012 legger opp til at kommuneplanens samfunnsdel og
arealdelens bestemmelser skal revideres, og at arealdelens plankart ikke revideres men
oppdateres iht. pbl. 2008.
I forslaget til revidert planstrategi som nå foreligger foreslås det at hele gjeldende
kommuneplan revideres, både arealdel og samfunnsdel.

Prinsipielle avklaringer

Områdene som dekkes av nylig vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella tas ikke opp til
revisjon nå. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2011. Det tas sikte på
å innlemme vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella i den nye arealdelen for Ringerike
kommune. Den reviderte arealdelen til kommuneplanen vil dermed kunne omfatte alle
kommunens arealer.
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Rådmannens vurdering

I oktober 2012 vedtok formannskapet at hele gjeldende kommuneplan skulle revideres.
Dermed tilsier dette at vedtatt kommunal planstrategi må revideres.
I plan- og bygningsloven § 10-1 siste ledd heter det «Utarbeiding og behandling av
kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med
kommuneplanen. Rådmannen vurderer, ut fra dette, at igangsatt revidering av nylig vedtatt
planstrategi kan gjøres samtidig med og være del av oppstart av arbeidet med
kommuneplanen.
Strategien bygger på gjeldende kommuneplan, de tre satsingsområdene som
formannskapet pekte ut og som ligger i vedtatt planstrategi og formannskapets vedtak om
revidering av hele gjeldende kommuneplan.
Rådmannen anbefaler at planstrategien legges til grunn for kommunens videre
planarbeider.

Saksdokumenter

Trykte vedlegg:
1. Ringerike kommune - Kommunal planstrategi, kommunens planbehov i 2013-2015,
datert 27.02.2013
Utrykte:
2. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune vedtatt 28.06.2012
3. Ringerike kommune – Kommuneplan 2007-2019, kortversjon.
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler

Ringerike kommune, 27.02.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Grethe Tollefsen
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STEMMERETTSJUBILEET 2013 - POLITISK KOMITE NEDSATT AV
KOMMUNESTYRET 13.12.12 - MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM
OG OPPFØLGING
Arkivsaksnr.: 11/864

Saksnr.:
35/13

Arkiv: 010

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.03.2013

Forslag til vedtak:
1. Redegjørelsen tas til orientering
2. Det nedsettes en komite med 3 politiske representanter, leder av Frivilligsentralen
og en sekretærfunksjon for å planlegge og gjennomføre et enkelt arrangement i
forbindelse med Stemmerettsuken 11.-20 juni

Innledning/bakgrunn
Det er nedsatt en stemmerettsjubilekomite som ledes av Fylkesmannen i Buskerud, landets
første kvinnelige Stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndal. Det oppfordres til markeringer
både lokalt og sentral hele året, men mye er konsentrert om 8. mars og stemmerettsuken
fra 11.-20 juni.
Nasjonale markeringer
8. mars:
Jubileets feståpning den 8. mars i Kilden teater- og konserthus
8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Den feires over hele verden.
Som en gave til hele Norge vil Stemmerettskomiteen, Kilden teater- og konserthus i
Kristiansand og NRK lage en storslått fjernsynssendt åpning 8. mars. Dette blir en
festforestilling for både publikum, offisielle gjester og tv-seerne hjemme.
Stemmerettskomiteen har oppfordret alle landets kommuner og fylkeskommuner til å bidra
til feiringen av denne dagen. Mange institusjoner, frivillige lag og foreninger vil også feire
Stemmerettsjubileet 8. mars og sørger for at dette blir en festdag over hele landet. I Kirken
blir det mange steder arrangert egne 8. marsgudstjenester.
Stemmerettsuka 11. - 20. juni 2013
11. juni 1913 vedtok et enstemmig storting allmenn stemmerett. Den 11. juni er med andre
ord jubileets fødselsdag. 20. juni 1847 ble kvinnesaks- og likestillingspioneren Gina Krog født
i Flakstad i Lofoten. Den 11. og 20. juni danner derfor rammen rundt
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Stemmerettsuka.
100-årsfeiring 11. juni i Oslo sentrum
Med utgangspunkt i Stortingets vedtak ønsker Stemmerettskomiteen å invitere til en
storstilt bursdagsfeiring den 11. juni 2013. Vi vet at det blir feiring over hele landet.
Stemmerettskomiteen inviterer alle på bursdagsfering på Eidsvolls Plass foran Stortinget fra
kl. 15:00 tirsdag 11. juni 2013. Det blir servert gratis bursdagskake, og det blir
underholdning, opptog og et offisielt program som alle er hjertelig velkomne til å være med
på.
Komiteen har utfordret lokale, regionale og nasjonale krefter til å bidra til arrangementer
over hele landet 11.-20. juni. Svært mange bidrar.
Demokratikampanjen - stemmerett i praksis
Retten til å stemme er lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Derfor vil Komiteen
oppfordre flest mulig til å ta i bruk denne rettigheten i 2013, hundre år etter at den ble
kjempet fram og sikret både menn og kvinner. Komiteen vil henvende seg til unge velgere
gjennom å støtte musikkonkurransen Rapvalg og Norges barne- og ungdomsorganisasjoners
(LNU) demokratiagenter.
Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange
engasjerte seg i, både for og mot. Går vi til historiebøkene, trer mange enkeltpersoner fram
som betydningsfulle for at Stortinget vedtok å innføre stemmerett for kvinner 11. juni 1913.
Selv om også mange menn spilte en viktig rolle og stod skulder ved skulder med kvinnene,
har det vært et mål for Stemmerettskomiteen å løfte fram kvinnene og den rolle de spilte i
denne saken. Samtidig er det også viktig å huske at også organisasjonsliv, lag og foreninger
spilte en betydelig rolle i kampen for kvinnestemmeretten.
De fire kvinnene som er valgt ut, i kronologisk rekkefølge, er:
•

Camilla Collett (1813-1895)

•

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938)

•

Gina Krog (1847-1916)

•

Fernanda Nissen (1862-1920)

Retten til å stemme er lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Derfor vil Komiteen
oppfordre flest mulig til å ta i bruk denne rettigheten i 2013, hundre år etter at den ble
kjempet fram og sikret både menn og kvinner.
Komiteen vil henvende seg til unge velgere gjennom å støtte musikkonkurransen Rapvalg og
Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) demokratiagenter.
Hva gjør Ringerike kommune?
8. mars:
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Denne dagen ble det oppfordret til at alle enhetene hadde en liten markering. Dette ble
fulgt opp blant annet på rådhuset der en liten gruppe( menn) hadde fått oppdraget i forkant
om å lage en markering.
Ringerike Bibliotek hadde sammen med Soroptimistene et arrangement på kvelden 8. mars.
Dette var et godt besøkt arrangement.
Hele året
Skolene i Ringerike har stemmerettsjubileet som en del av sitt ordinære
undervisningsopplegg i tillegg til ulikearrangementer på den enkelte skole.
Stemmerettsuken 11.juni – 20. juni
11. juni er jubileets fødselsdag. Den dagen og denne uken er det viktig å markere også .
Rådmannen er derfor av den oppfatning at det bør nedsettes en komite som er politisk
ledet som forbereder dette arrangementet i Ringerike kommune. Rådmannen er sekreteriat
for komiteen. Leder av frivilligsentralen bør etter rådmannens syn være ett av
medlemmene i komiteen. 4 medlemmer + sekreteriatsfunksjonen kan være et passende
antall i komiteen. Det bør være en hurtigarbeidende komite som har et forslag til
arrangement klart innen 1.juni. I tillegg til ett eller flere arrangementer i Stemmerettsuken,
bør komiteen også drøfte / utarbeide en strategi for å høyne valgdeltakelsen i Ringerike i
forbindelse med høstens Stortingsvalg.

Økonomiske forhold
Komiteens medlemmer omfattes av godtgjøringsreglementets bestemmelser, og tilstås
godtgjøring med videre i henhold til dette. Den økonomiske rammen for arrangementet
avklares når komiteen har sitt første møte. Rådmannen er av den oppfatning at rammen bør
være +/- 75.000
Det er ikke avsatt spesifikke midler til dette, slik at det må dekkes innenfor vedtatte
budsjett. Rådmannen foreslår formannskapets disposisjonskonto.

Ringerike kommune, 12.03.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
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VALG AV 17. MAI-KOMITE FOR 2013
Arkivsaksnr.: 13/886

Saksnr.:
5/13
36/13

Arkiv: 033

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
21.03.2013
21.03.2013

Forslag til vedtak:
17. mai komiteen for 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dag C. Weberg
Parviz Salimi
Jorunn Askilsrud
Eirik Hamar
Roar Olsen
Hans Arne Østlund
Anne Katrine Korneliussen

2år
1år
1år
2år
2år
1år
1år

Beskrivelse av saken
3 av medlemmene i 17. mai komiteen ønsker ikke gjenvalg for 2013. Valgnemndas ad-hock
utvalg foreslår å utvide komiteen med ett medlem, og har ut fra dette kommet fram med
følgende fire nye kandidater til komiteen:
Eirik Hamar, Roar Olsen, Hans Arne Østlund, Anne Katrine Korneliussen.
Valgnemnda er enig med ad-hock utvalget og anbefaler kommunestyret om å fatte vedtak i
samsvar med ovennevnte forslag.

Ringerike kommune, 07.03.2013
Kjell B. Hansen
Leder av valgnemnda

Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
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