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Forslag til vedtak: 
 

 
1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 

bygningsareal datert 14.juni 2013 legges til grunn for kommunens videre arbeid med 
areal og struktur. 

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell internhusleie 
innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 
for politiske vedtak. 

4. Egen sak om mulig salg av kommunens lokaler i Asbjørnsens gate legges frem for 
politisk behandling. 

5. Oversikt over tiltak rådmannen iverksetter tas til orientering. 
6. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene (inklusive rådmannens tiltak) 

fremlegges politisk som referatsak vinteren 2014.  

 
 
 
Innledning / bakgrunn 
 

I handlingsprogrammet for Ringerike Kommune (2012 – 2015) er en av de overordnede, 
langsiktige strategiene effektivisering og vurdering av kommunens arealbruk av eide og 
leide bygningsmasser.  

Målsetningen er at kommunen til enhver tid skal ha de arealer som er nødvendige for en 
effektiv og rasjonell drift. Innenfor tilgjengelige økonomiske rammer skal arealene ha så god 
kvalitet som mulig og oppfylle alle lovbestemte krav. Ved å redusere arealbehovet, kan 
kommunen også oppnå besparelser innen drift og vedlikehold. 

Rådmannen gjennomførte derfor en konkurranse vinteren 2012/2013 om ekstern utredning 
hvor vi ba om anbefalinger som tok for seg følgende områder:  

• Gjennomgang, drøfting og vurdering av kommunens arealbehov.  



• Drøfte og anbefale strukturelle endringer (som for eksempel å samle og se på 
plassering av funksjoner og tjenestetilbud) for derigjennom å redusere faktisk behov 
for bygningsmasse.  

• Hvis relevant, foreslå avhending av arealer som er lite velegnet til fordel for arealer 
som er mer hensiktsmessige og effektive. 

Holthe Consulting og KPMG gjennomførte vurderingen og deres rapport datert 14.juni 2013 
følger vedlagt. En foreløpig rapport ble presentert og gjennomgått med ansatte innenfor 
eiendomsforvaltningen / teknisk drift den 12.juni 2013.  
 
Rådmannen beklager at rapporten ikke er framlagt tidligere for politisk behandling, men 
dette skyldes ferie og sykefravær.  
  
 
Beskrivelse av saken 
  
Rapportens hovedkonklusjoner  
 
Rapportens hovedkonklusjoner er: 
 
«Bygg og eiendom er Ringerike kommunes største omsettelige aktivum, og representerer 
verdier i milliardklassen. Disse verdiene er i dag ikke godt ivaretatt, noe som medfører 
dårligere tjenester og på sikt unødig store utgifter for kommunen.  
 
Tabellen under viser først forskjellene på dagens situasjon og hva den burde være i henhold 
til normtall fra Holte Versus. De to siste kolonnene viser hvordan arealbehovet kan 
forventes å endres, gitt dagens areal per bruker og SSBs befolkningsfremskrivninger. 
 
Tabell A Differanser i forhold til normtall og befolkningsfremskrivninger 

  

Forvaltning 
mill kr per 

år 

Drift 
mill 

kr 
per 
år 

Vedlikehold 
mill kr per 

år 

FDV 
total
t per 

år 

Differanse 
kvm BTA 

2013 
normert 

Differanse 
kvm BTA 
2025 lav 

vekst 

Differanse 
kvm BTA 
2025 høy 

vekst 
Forvaltningskostnader -10,3 
Energikostnader -5,7       
Administrasjonslokaler 3,1 -11 000 990 2 880 
Barnehager 0,8 -700 6 600 
Skoler 29,0 10,0 5 400 15 600 
Boliger n/a n/a n/a n/a 
Institusjonsarealer -9,5 2,9 10 000 28 000 
Sum FDV -16 19,5 16,8 20,3       
 
Det fremkommer av tabellen at kostnadene til vedlikehold er vesentlig under normtallene for 
alle kategorier med tilgjengelige data. Kostnadene til forvaltning av byggene er på den 
annen side en god del høyere enn normtallene tilsier. Når det gjelder driftskostnader er 
bildet mer sammensatt, ved at det for skolene brukes betydelig mindre enn normen, mens det 
for institusjonslokaler brukes en del mer. I sum viser tabellen at FDV kan være 



underfinansiert med cirka 20 mill kr per år.i Det er viktig å være klar over at normtallene 
utgjør et ideal å strekke seg mot, men at kostnadene i en rasjonell organisasjon er en 
konsekvens av behov og evne til oppgaveløsning. Dersom behovet er gitt, må 
oppgaveløsning, herunder organisering, og budsjetter tilpasses på en koordinert måte. 
Dersom organisasjonen er lite effektiv, vil heller ikke normtallene gi tilstrekkelige midler til 
å gjøre jobben.  
 
Når det gjelder arealer, fremstår administrasjonslokalene som romslige. Normtall tilsier at 
det bør være mulig å redusere disse arealene med over 6 000 kvadratmeter, som kan gi en 
årlig besparelse på cirka 5 mill kr. I 2025 tilsier befolkningsfremskrivningene både for høyt 
og lavt alternativ et økt behov i de fleste sektorer. Hvordan de ulike sektorene skal 
prioriteres i denne sammenhengen er et politisk spørsmål som vi ikke kan ta stilling til, 
utover å påpeke at skoletilbud er lovpålagt. 
De langsiktige kostnadene til forvaltning av en bygningsmasse er en konsekvens av hvordan 
den forvaltes, ikke en konsekvens av årlige budsjettildelinger. Kostnadsoptimering er derfor 
langt på vei et spørsmål om riktig innretning av bygningsforvaltningen. En opprydning i 
bygningsstrukturen alene vil bare ha en forbigående effekt. Varig forbedring må baseres på 
utbedring av kjerneproblemet: Lite effektiv forvaltning.  
 
For å øke effektiviteten har kommunen gjennomført endringer i eiendomsforvaltningen. Vi er 
usikre på om de gjennomførte endringene er de rette, og mener endringene må omfatte mer 
enn selve eiendomsforvaltningen for å oppnå god effekt.» 
 
Rådmannens kommentarer til rapportens anbefalinger 
 
Rådmannen har i eget vedlegg kommentert rapportens anbefalinger. Rådmannen viser til 
vedlegg for detaljer. Rådmannen støtter, med noen få reservasjoner, rapportens anbefalinger 
og en del arbeid er allerede igangsatt. Rådmannens oppfølging fremkommer av rådmannens 
vurdering og anbefaling nedenfor.  
 
Rådmannens kommentar til rapportens øvrige innhold 
 
Rapporten står helt og holdent for konsulentenes regning og er basert på de funn og 
intervjuer som konsulenten har gjort. Det har vært gjennomført flere statusmøter og 
rådmannen har hatt mulighet til å melde tilbake om faktafeil. 
 
Rådmannen har allikevel noen oppklarende kommentarer til noe av rapportens øvrige 
innhold: 
 

• Rapporten inneholder en del utsagn basert på intervjuer. Dette representerer 
nødvendigvis ikke organisasjonens helhetlige vurderinger. Hvem som er intervjuet 
fremkommer av vedlegg 1 (side 43) i rapporten. 

• I kapittel 3 pekes på at kommunens administrative lokaler har økt kraftig. Rapporten 
sier selv (kapittel 5.1) at dette kan skyldes at Asbjørnsens gate og Trøgstad (som er 
fraflyttet på grunn av samlokalisering på Follum) inngår i tallene. 

                                                 
i
 Vedlikeholdsetterslep og utviklingsbehov er ikke hensyntatt i dette.   



• I kapittel 3.2 synliggjøres at kommunens energikostnader pr kvadratmeter har økt 
kraftig. Rådmannen har ikke forklaring på dette funnet da det i flere år har vært satset 
på ENØK og holdningsarbeid rundt dette. Funnet må undersøkes nærmere. 
Rapporten anbefaler en gjennomgang av tallene som er rapportert til KOSTRA. 

• Kapittel 4 viser til at det er eksploderende kostnader på eiendomsforvaltningen 
knyttet til netto driftsutgifter. Dette må undersøkes nærmere. De eneste 
kostnadsøkningene knyttet til eiendom de siste årene er knyttet til leie av Follum 
(samlokalisering) og overføring av kommunale boliger til Ringerike Boligstiftelse. 
Det er også en markant økning av netto driftsutgifter pr m2 til institusjonslokaler 
(kapittel 5.5). Men både deler av leiekostnaden til Follum og overføring av de 
kommunale boligene er egentlig en synliggjøring på kommunens driftsbudsjett hvor 
kommunens leiekostnad også inkluderer kapitalkostnader. At kommunen ved 
overføring av boligene har nedbetalt lån og redusert egne kapitalkostnader 
fremkommer ikke av eiendomsforvaltningens netto driftsutgifter.  

• I kapittel 4.1.2 er det pekt på at det er uenighet mellom kommunen og stiftelsen om 
leienivået for boligene. Rådmannen bekrefter at det har vært dialog om hvorvidt 
Husleielovens §4.2 om indeksregulering av husleien gjelder eller ikke og denne 
dialogen er ikke avsluttet. Imidlertid har Ringerike Boligstiftelse vært svært 
imøtekommende og deres budsjett for 2014 er lik 2013. Overnevnte er derfor ikke 
tema for 2014-budsjettet. 

• Kapittel 5.4 om boliger peker på at det er stort potensiale for optimalisering. 
Rådmannen er helt enig i dette og det er store forventninger til Boligsosial 
handlingsplan både i forhold til struktur på boligene men også at en revidert struktur 
av boliger kan medføre effektivisering av kommunens tjenestetilbud fra helse og 
omsorg. 

Resultat fra gjennomgang med ansatte innenfor eiendomsforvaltningen / teknisk drift 
12.juni 2013 
 
Rådmannen hadde en gjennomgang av foreløpig rapport for eiendomsforvaltningen og deler 
av teknisk drift 12.juni 2013. Forsamlingen ble utfordret i forhold til rapporten og nedenfor 
fremkommer noen av hovedsignalene. 
 
Forsamlingen kjente seg igjen i hovedkonklusjoner og anbefalinger: 
 

• Ringerike Boligstiftelse oppfattes som mer profesjonell. Men det oppleves at 
Boligstiftelsen er gitt andre rammebetingelser enn kommunen selv. Blant annet har 
Boligstiftelsen forutsigbarhet gjennom leieinntekter og det er ønskelig at 
eiendomsforvaltningen har tilsvarende (internhusleie). 

• Eiendomsforvaltningen bør ha langsiktige strategier. Både i forhold til om man skal 
eie eller leie arealer men også hvilken standard som ønskes på bygningsmassen. Det 
oppleves mangel på forutsigbarhet og målsettinger for området. Hvordan skal vi ha 
det om 10 – 20 år? 



• Mismatch mellom forventning og det man kan levere. Blant oppleves 
vedlikeholdspotten som for lav. 

• Er helt enig i fortetting av administrative lokaler. 

• Når det gjelder organisering, er det ønskelig med enhetlig forvaltning og drift. Det 
må satses på faglig utvikling, lederutvikling og kommunikasjon.  

Rapporten har tatt med en rekke utsagn fra enkeltintervjuene. Forsamlingen ble utfordret på 
om de kjente seg igjen i disse: 
 

• Opplever at det utredes mye uten at man kommer i mål. Og når det kommer oppslag i 
media, gis det beskjed om at dette må rettes umiddelbart på bekostning av andre ting 
som er viktigere. 

• Kjenner seg ikke igjen i påstand om subkultur, skjult kommunikasjon og 
syndebukkultur.  

• Det bør være tydeligere hvem du skal snakke med for å få ting gjort. I dag er dette 
avhengig av hvem du treffer og kjenner. Det må etableres et helhetlig styringssystem. 

• Et elektronisk avvikssystem vil kunne bidra til oversikt og status på avvik og vil 
være grunnlag for å lage en plan samt å gi informasjon til brukerne. Vaktmester 
mangler også tilgang til PC for å kunne sende / motta epost. 

• Opplever at det er flere tusen avvik som aldri blir lukket på grunn av den 
økonomiske situasjonen. Å gi tilbakemelding på avvik skaper forventning, men når 
det ikke bevilges penger til å løse dette, gir man opp etter hvert. 

Forsamlingen ble også utfordret på veien videre og hva som bør tas tak i først: 
 

• Må få på plass rutiner og hvem som har ansvar for hva. Opplever at stadige 
organisasjonsutviklinger medfører at oppgaver faller «utenfor». Det viktigste er å få 
ivaretatt oppgavene. 

• Rammebetingelsene for eiendomsforvaltningen må på plass. Rådmannen opplever at 
de tenker på økonomiske rammebetingelser. Forsamlingen erkjenner allikevel at man 
må ha tiltro til at de prioriteringer som gjøres er riktige. 

• Vi kan bli bedre med å melde tilbake til politisk nivå om byggene, herunder også 
finansieringsmåter, programmer mv samt å bidra til bedre faglige vurderinger.  

 
 
Rådmannens vurdering 
  
Arealbruk og struktur er en av kommunens langsiktige strategier og gjennomgang av dette er 
svært viktig som bidrag til å nedbetale akkumulert underskudd samt å gjenvinne økonomisk 
handlingsrom.  
 
Ringerike kommune skal til enhver tid ha de arealer som er nødvendig for en effektiv og 
rasjonell drift. Rådmannens forventning var derfor at rapporten synliggjorde noen tydelige 



arealmessige veivalg slik at kommunen kunne få redusert arealbehov og derigjennom oppnå 
besparelser innen drift og vedlikehold. 
 
Rapporten gir noen arealmessige funn – særlig innenfor administrative lokaler. Men 
rapporten peker også på viktigheten av at kommunen må etablere prinsipper innen 
organisering og styring, innretning av porteføljen samt innen forvaltningskultur. Rapporten 
har bidratt til å skape en forståelse på at det er et riktig og viktig grep å jobbe helhetlig, 
strategisk og langsiktig med arealutvikling. 
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at det er flere vedtak og igangsatte prosjekter uavhengig av 
arealrapporten som har betydning for kommunens arealbruk; 
 

• Bygging av ny skole Hønefoss sør 

• Bygging av nytt sykehjem. Rådmannen ser til orientering på muligheten om en 
fremskynding av nytt sykehjem kan bidra til at kommunens kostnader raskere kan bli 
lavere. 

• Boligsosial handlingsplan er under utarbeidelse 

• Barnehageplan er under utarbeidelse 

• Livskraftige lokalsamfunn. Formannskapet vedtok i sak 56/13 den 14.mai 2013 blant 
annet at følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike 
kommune: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, 
Sokna og Ask/Tyristrand. Rådmannen oppfatter at dette også vil være førende for 
lokalisering av tjenester. 

• Fortetting av rådhuset. Flere vurderinger ble gjort i 2012 og det holdes tak i flere av 
funnene. 

• Kommuneplanen er under revisjon. Kommuneplanen vil legge føringer for hvor 
fremtidig vekst i kommunen skal foregå. Dette legger igjen føringer for lokalisering 
av kommunens tjenestetilbud. 

• Formannskapets strategiseminar 3.juni 2013 har lagt til grunn strategier for det videre 
arbeidet med handlingsprogrammet. I Hans-Petter Aasens (Sp) forslag som følger 
saken fremkommer at mer effektiv arealbruk hva gjelder adm.lokaler skal utredes, 
herunder fremleie av Vikenbygget samt at vedlikehold skal prioriteres.    

På grunn av kommunens økonomiske situasjon og at tjenester for kommunens innbyggere og 
eksterne brukere skal prioriteres, har ikke eiendomsforvaltningen vært prioritert de siste 
årene. Dette gjelder i tillegg til vedlikehold også kostnader til utvikling og profesjonalisering 
av eiendomsforvaltningen. Rapporten synliggjør imidlertid at eiendomsforvaltningen bør gis 
høyere prioritet siden dette er et av flere strategiske verktøy for å nå kommunens mål. 
Rådmannen har delt sine anbefalinger i hvilke anbefalinger rådmannen allerede har fullmakt 
til å iverksette og hvilke som krever politiske vedtak.  
 
Rådmannen vil iverksette følgende tiltak: 
 

1. Arealbruk: 
a. Vurdere og gjennomføre fortetting av rådhuset og Follum. 



b. Eventuelle arealer som frigjøres i Storgaten 11-13 («Vikenbygget») fremleies. 
c. Avtalen om leie av Ve terrasse sies opp. Dagens brukere tilbys andre 

løsninger. 
d. Gjennomgå prinsipper for bruk av kommunale bygg i tråd med rapportens 

anbefaling 
2. Digitale verktøy: 

a. Ringerike kommunes database for eide og leide bygg kvalitetssikres og 
videreutvikles. 

b. Avvikssystem for å melde avvik på kommunale bygg vurderes. Løsningen 
skal bidra til status, oversikt og planer. Brukerne av arealene skal gis innsyn i 
løsningen. Dette skal sees i sammenheng med tilgang til PC for vaktmestre / 
renholdere og elektroniske arbeidsordre. Rådmannen kommer tilbake med 
politisk sak ev som del av fremtidig budsjettbehandling hvis behov for 
økonomisk bevilgning. 

3. Organisasjon og kultur: 
a. Det etableres mål og strategi for kommunens eiendomsforvaltning som 

bygger opp under kommunens langsiktige mål og strategier 
b. Ansvar, fullmakter og roller tydeliggjøres og synliggjøres. Både internt på 

teknisk drift (i forhold til bygg og eiendom) men også i forhold til aktører 
hvor vi leier arealer (herunder Ringerike Boligstiftelse), kommunens interne 
brukere av kommunale bygg og helse og omsorg som tildeler boliger. 
Eventuelt behov for organisatoriske justeringer vurderes som del av dette 
arbeidet. 

c. Eget program for lederutvikling planlegges og gjennomføres. Gjelder både 
alle ledere innen teknisk drift og eiendomsforvaltning. Men skal henge 
sammen med kommunens overordnede lederfilosofi og –utvikling. 
Forbedring av forvaltningskulturen skal være en del av dette. 

d. Driftsavtaler med brukerne av kommunale bygg videreføres.  
e. Rapporten drøftes i MKS-gruppene på teknisk drift og eiendom. 

4. Økonomi: 
a. Bakgrunnen for kommunens økte energikostnader og netto driftskostnader pr 

kvm analyseres. 

Rådmannen inviterer til følgende politiske vedtak: 
 

1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 
bygningsareal datert 14.juni 2013 legges til grunn for kommunens videre arbeid med 
areal og struktur. 

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell internhusleie 
innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 
for politiske vedtak. 



4. Egen sak om mulig salg av kommunens lokaler i Asbjørnsens gate legges frem for 
politisk behandling. 

5. Oversikt over tiltak rådmannen iverksetter tas til orientering. 
6. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene (inklusive rådmannens tiltak) 

fremlegges politisk som referatsak vinteren 2014.  

  
 
Vedlegg 
 

1. Rådmannens kommentar til rapportens anbefalinger 
2. Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal, Holte Consulting og KPMG, 

14.juni 2013. 
3. * Referat fra presentasjon av foreløpig rapport for eiendomsforvaltningen og deler av 

teknisk drift 12.juni 2013  

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 02.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
saksbehandler: Knut E. Helland 
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Konklusjoner og anbefalinger 
På oppdrag fra Ringerike kommune har Holte Consulting og KPMG gjennomført en vur-
dering av den kommunale bygningsmassens hensiktsmessighet. 

Hovedkonklusjon 

Bygg og eiendom er Ringerike kommunes største omsettelige aktivum, og representerer 
verdier i milliardklassen. Disse verdiene er i dag ikke godt ivaretatt, noe som medfører 
dårligere tjenester og på sikt unødig store utgifter for kommunen. 

Tabellen under viser først forskjellene på dagens situasjon og hva den burde være i hen-
hold til normtall fra Holte Versus. De to siste kolonnene viser hvordan arealbehovet kan 
forventes å endres, gitt dagens areal per bruker og SSBs befolkningsfremskrivninger.  

Tabell A Differanser i forhold til normtall og befolkningsfremskrivninger,  
hhv. mill kr og BTA 

  
Forvaltning 

per år 

Drift 
per 

år 
Vedlikehold 

per år 

FDV 
totalt 
per år 

Differanse 
kvm 2013 

normert 

Differanse 
kvm 2025 
lav vekst 

Differanse 
kvm 2025 
høy vekst 

Forvaltningskostnader -10,3 
      Energikostnader -5,7       

Administrasjonslokaler 
 

0 3,1 
 

-6 200 720 2 000 

Barnehager 
 

0 0,8 
  

-700 6 600 

Skoler 
 

29,0 10,0 
  

5 400 15 600 

Boliger 
 

n/a n/a 
  

n/a n/a 

Institusjonsarealer 
 

-9,5 2,9 
  

10 000 28 000 

Sum FDV -16 19,5 16,8 20,3       

Det fremkommer av tabellen at kostnadene til vedlikehold er vesentlig under normtalle-
ne for alle kategorier med tilgjengelige data. Kostnadene til forvaltning av byggene er på 
den annen side en god del høyere enn normtallene tilsier. Når det gjelder driftskostna-
der er bildet mer sammensatt, ved at det for skolene brukes betydelig mindre enn nor-
men, mens det for institusjonslokaler brukes en del mer. I sum viser tabellen at FDV kan 
være underfinansiert med cirka 20 mill kr per år.1 Det er viktig å være klar over at norm-
tallene utgjør et ideal å strekke seg mot, men at kostnadene i en rasjonell organisasjon 
er en konsekvens av behov og evne til oppgaveløsning. Dersom behovet er gitt, må opp-
gaveløsning, herunder organisering, og budsjetter tilpasses på en koordinert måte. Der-
som organisasjonen er lite effektiv, vil heller ikke normtallene gi tilstrekkelige midler til å 
gjøre jobben. 

Når det gjelder arealer, fremstår administrasjonslokalene som romslige. Normtall tilsier 
at det bør være mulig å redusere disse arealene med over 6 000 kvadratmeter, som kan 
gi en årlig besparelse på cirka 5 mill kr. I 2025 tilsier befolkningsfremskrivningene både 
for høyt og lavt alternativ et økt behov i de fleste sektorer. Hvordan de ulike sektorene 
skal prioriteres i denne sammenhengen er et politisk spørsmål som vi ikke kan ta stilling 
til, utover å påpeke at skoletilbud er lovpålagt. 

                                                           
1
  Vedlikeholdsetterslep og utviklingsbehov er ikke hensyntatt i dette. 
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En dels lite arealeffektiv, dels dårlig vedlikeholdt og trolig geografisk lite optimal byg-
ningsstruktur er imidlertid ikke kjerneproblemet, men snarere en effekt av det egentlige 
problemet, som er knyttet til svakheter innen mål, strategi, organisering og kultur. Dette 
fører til at bygg og eiendom ikke behandles helhetlig, systematisk og forutsigbart, og 
heller ikke utnyttes som den viktige strategiske ressursen det kan være.  

De langsiktige kostnadene til forvaltning av en bygningsmasse er en konsekvens av 
hvordan den forvaltes, ikke en konsekvens av årlige budsjettildelinger. Kostnadsoptime-
ring er derfor langt på vei et spørsmål om riktig innretning av bygningsforvaltningen. En 
opprydning i bygningsstrukturen alene vil bare ha en forbigående effekt. Varig forbed-
ring må baseres på utbedring av kjerneproblemet: Lite effektiv forvaltning. 

For å øke effektiviteten har kommunen gjennomført endringer i eiendomsforvaltningen. 
Vi er usikre på om de gjennomførte endringene er de rette, og mener endringene må 
omfatte mer enn selve eiendomsforvaltningen for å oppnå god effekt. 

Anbefalinger 

Ringerike kommune er utålmodig og ønsker å gjennomføre konkrete endringer i byg-
ningsmassen snarest mulig. Utålmodighet er en positiv egenskap, men det er likevel 
viktig å se konkrete bygningsendringer i et helhetsperspektiv, slik at det gode ikke blir 
det bestes fiende. Mulige konkrete endringer i bygningsmassen må derfor vurderes bå-
de i forhold til hverandre og i forhold til forventet og ønsket fremtidig utvikling. 

Før kommunen tar stilling til konkrete endringer i bygningsmassen, bør sentrale prinsip-
per for eiendomsforvaltningen samt for bruk av bygg og eiendom vedtas politisk. Våre 
anbefalinger gjelder i første rekke slike prinsipper. Dette vil sikre en helhetlig tilnærming 
og at konkrete endringer gjennomføres på en koordinert måte. Da reduseres også risi-
koen for å gjøre disposisjoner nå som stenger for interessante muligheter i nær fremtid. 

Vi har likevel funnet grunnlag for enkelte konkrete anbefalinger, som trolig vil være rik-
tige uansett hvilke prinsipper som vedtas. I enkelte andre tilfeller påpeker vi alternative 
løsninger, uten foreløpig å anbefale noen bestemt av den. 

Prinsipper bør utledes av behov, mål og krav og knyttes til en ambisjon 

Fastsettelse av velfungerende beskrivelser av behov, mål, krav og ambisjon for byg-
ningsmasser er krevende og forutsetter som regel modning. Som startpunkt på en slik 
prosess, vil vi foreslå følgende: 

 Behov for kommunen: Kollektive goder som ikke leveres av andre offentlige in-
stanser 

 Mål for kommunen: Innbyggere som er tilfredse med kommunen 

 Krav:  
‒ Levere kommunale tjenester innen rammen av lover og forskrifter 
‒ Kostnadseffektiv produksjon 

 Krav for bygg: Kostnadseffektive bygg, gitt en viss produksjon 

 Ambisjon for bygg: Minimere livsløpskostnad. 

Å minimere et byggs livsløpskostnad innebærer å se investering, kostnader i driftsperio-
den, restverdi og gjenanskaffelseskostnad under ett. På denne måten vurderes for ek-
sempel en rimeligere investering i lys av konsekvensene i form av dyrere drift, og rimeli-
gere drift i lys av lavere restverdi og/eller hyppigere behov for gjenanskaffelse. 
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Tentative prinsipper innen organisering og styring, innretning av porteføljen, samt innen 
forvaltningskultur 

Med utgangspunkt i kjerneproblemene og behov, mål, krav og ambisjon, anbefaler vi at 
følgende overordnede prinsipper legges til grunn for kommunens eiendomsforvaltning: 

Organisering og styring 

 Bygg og eiendom skal forvaltes på en profesjonell måte, som gjenspeiler de be-
tydelige verdiene de representerer og at bygg og eiendom er et eget og spesiali-
sert fag 

 Bygg og eiendom som kommunen disponerer, skal organiseres og styres som én 
portefølje under én enhet på strategisk nivå 
‒ Denne eiendomsenheten gis ansvar for å 

 gjennomføre strategisk utvikling av den totale bygningsporteføl-
jen  

 koble behovene i ulike sektorer med gode bygningsmessige løs-
ninger.  

 være en byggfaglig rådgiver for brukerne, ved å anbefale gode 
løsninger på deres funksjonelle behov. 

 Valget mellom eie, leie eller OPS avgjøres av hvilken løsning som har lavest be-
regnet livsløpskostnad, under hensyn til blant annet forventet endringsbehov i 
analyseperioden 
‒ Det utarbeides en felles modell for beregning av livsløpskostnader 
‒ Modellen forvaltes av den sentrale eiendomsenheten 
‒ Signalbygg som Rådhuset og strategisk viktige eiendommer skal likevel 

eies av kommunen. 

 Alle bygg og eiendommer, eide og leide, samles i én felles database 
‒ Jfr. Sak 44/10, arkiv 10/482-1: «For bedre økonomisk oversikt, innføres 

stedsnummer i regnskapssystemet for alle kommunale bygg». Vi har fått 
opplyst at det er signert kontrakt for innføring av dette. 

‒ Databasen forvaltes av eiendomsenheten. 

 Ringerike Boligstiftelse behandles som en selvstendig, profesjonell aktør 
‒ Det etableres klare kriterier for hvilke eiendommer som skal legges i stif-

telsen 
‒ Gjennom dialog med stiftelsen sikres at dens portefølje er tilpasset for-

ventet og ønsket utvikling i kommunens behov. 

Innretning av porteføljen 

 Enheter skal være store nok til å gi et tilfredsstillende oppholdsmiljø for bruker-
ne og fagmiljø for de ansatte 
‒ Innenfor rammen av dette, skal enhetene gi en akseptabel reisetid til bru-

kernes hjemsted 
‒ Akseptabel reisetid må vurderes for de ulike brukergruppene og besluttes 

politisk. 

 Brukerne myndiggjøres ved innføring av internhusleie som dekker verdibeva-
rende vedlikehold for alle kommunale bygg 
‒ Jfr. Sak 44/10, arkiv 10/482-1: «et godt verktøy for å oppnå en mer profe-

sjonell bruk og drift av kommunens bygningsmasse» 
‒ Gir økonomisk tilnærmet likebehandling av bygg eid av kommunen og stif-

telsen. 
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Kultur 

Kommunen arbeider allerede med organisasjonsutvikling og kulturforbedring innen ei-
endomsforvaltningen. Vi mener imidlertid at et utviklings- og forbedringsarbeid må om-
fatte mer enn denne. 

 Kulturen i Ringerike kommune skal være åpen, forutsigbar og ha transparente 
beslutningsprosesser 
‒ Dette er trolig en forutsetning for ønsket vekst 
‒ Krever etablering og etterlevelse av systemer og rutiner 

 Også innen eiendomsforvaltningen 
‒ Kommunens toppledelse må opptre som forbilder. 

Anbefalingene utdypes og kompletteres i egne avsnitt i bak i rapporten.  

Gjennomføringsplan som sikrer riktig rekkefølge 

Anbefalingene har innbyrdes påvirkning og bør ikke gjennomføres i en tilfeldig rekkeføl-
ge. Vi anbefaler at de gjennomføres slik: 

 Først: Oversikt og organisering 
‒ Opprett én felles database for alle bygg og eiendommer kommunen dis-

ponerer, eide og leide 
‒ Samle forvaltningen av alle bygg og eiendommer i én enhet på strategisk 

nivå 
‒ Resultat: Reduserte forvaltningskostnader og grunnlag for bedre utnyttel-

se av porteføljen 

 Dernest: Prinsipper for bruk av bygg 
‒ Dekningsgrader og kriterier 
‒ Internhusleie 
‒ Koordinerte rutiner 

 Fremleie 
 Over- og underdekning innen ulike områder 

‒ Resultat: Bedre utnyttelse av porteføljen og grunnlag for bedre planleg-
ging 

 Så: Justere porteføljen i henhold til dagens behov og påregnelige endringer 
‒ Basert på samlet behov og bedre oversikt over bygningsmassen 

 Analyser av byggenes tilstandsgrad bør trolig gjennomføres 
‒ Resultat: Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader 

 Kontinuerlig: Forbedre forvaltningskulturen 
‒ Resultat: Styrket økonomi og økt vekstpotensial. 

Anbefalinger om og alternativer for konkrete endringer i porteføljen 

Selv om vi anbefaler en prosess som angitt over, kan enkelte konkrete bygningsmessige 
tiltak med stor sannsynlig gjennomføres uten skade for senere endringer. Dette omfat-
ter: 

 Samle administrasjonsarealene i ett effektivt bygg 
‒ På kort sikt redusere arealene ved å samle flere fra Vikenbygget på Fol-

lum, ved å utnytte arealene der bedre, og ved å flytte publikumsfunksjo-
ner fra Vikenbygget til Rådhuset 

 Kan muligens tømme Vikenbygget og gi grunnlag for forhand-
linger med utleier om terminering av kontrakten eller fremleie 

‒ På lengre sikt samle administrasjonsarealene i et nytt rådhus  
 På tomten til Eikli skole? 
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 Vurdere om flere byggkategorier, eventuelt alle bygg bør overføres til Boligstif-
telsen 

 Norderhovhjemmet bør etter all sannsynlighet rives fordi det neppe er reg-
ningssvarende å sette i stand. Tilstanden er trolig et eksempel på effekten av ik-
ke å ha internhusleie. 
‒ Steng den eldste delen straks 
‒ Finn alternative lokaler for dagens brukere 
‒ Utnytte tomten selv, til ny institusjon eller annet kommunalt formål? 
‒ Selg tomten dersom kommunen ikke trenger den selv 

 Omreguler først, men vurder nærmere om kommunen eller kjø-
per bør forestå riving 

 Treff en beslutning om Ve Terrasse 
‒ Bemann eller si opp leieavtalen 

 Ledig bygg i Asbjørnsens gate er trolig uegnet for moderne bruk 
‒ Vurder først om tomten er interessant for kommunen, basert på realis-

tiske vekstanslag for de ulike sektorene og porteføljeoversikten 
‒ Selg, eventuelt etter omregulering, dersom kommunen ikke trenger tom-

ten selv 

 Familiens hus gir neppe vesentlig bygningsmessig gevinst, men kan ha viktige 
organisasjons- og operasjonseffekter 
‒ Gjennomfør vedtak i Sak 80/12. 
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1 Innledning 

Ringerike kommune har anstrengt økonomi og er på ROBEK-listen. Dette reduserer 
kommunens handlingsrom og evne til å levere gode tjenester til innbyggerne. Det er en 
omforent forståelse i kommunen om at dagens eiendomsstruktur er for kostnadskre-
vende og at den ikke er fullt ut hensiktsmessig. Deler av bygningsmassen har store etter-
slep i vedlikeholdet.  

1.1 Mandat 

I konkurransegrunnlaget er oppdraget beskrevet slik: 

I handlingsprogrammet for Ringerike Kommune (2012 – 2015) er en av de overordnede, 

langsiktige strategiene effektivisering og vurdering av kommunens arealbruk av eide og 

leide bygningsmasser.  

Målsetningen er at kommunen til enhver tid skal ha de arealer som er nødvendige for en 

effektiv og rasjonell drift. Innenfor tilgjengelige økonomiske rammer skal arealene ha så 

god kvalitet som mulig og oppfylle alle lovbestemte krav. Ved å redusere arealbehovet, 

kan kommunen også oppnå besparelser innen drift og vedlikehold. 

Ringerike Kommune ønsker derfor å anskaffe en ekstern utredning med anbefalinger som 

tar for seg følgende områder:  

 Gjennomgang, drøfting og vurdering av kommunens arealbehov.  

 Drøfte og anbefale strukturelle endringer (som for eksempel å samle og se på 

plassering av funksjoner og tjenestetilbud) for derigjennom å redusere faktisk be-

hov for bygningsmasse.  

 Hvis relevant, foreslå avhending av arealer som er lite velegnet til fordel for area-

ler som er mer hensiktsmessige og effektive. 

Eksempler på områder rapporten bør omhandle er  

- Bruk av kommunens administrative lokaler eks. rådhuset 

- Ressursutnyttelse av bruksarealene ved alle omsorgssenter 

- Forslag til nybygg / behandling av foreslåtte nybygg. 

- Forslag til endring av funksjon for eksisterende bygg 

- Forslag om avhending av eksisterende bygg. 

Anbefalingene bør være konkrete på om det skal eies, leies eller inngå samarbeid med pri-

vat samarbeid (OPS). 

1.2 Gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Holte Consulting og KPMG, med Holte 
Consulting som kontraktspart overfor kommunen.  

Det er enighet med oppdragsgiver om at organiseringen av kommunens virksomhet ikke 
er en del av oppdraget, med mulig unntak for organiseringen av eiendomsforvaltningen. 
Samtidig skal bygningsmassen være tilpasset den virksomheten som skal drives i den. 
Det heter seg at «alle bor i en kommune». Like riktig er det at «alle bor i et bygg». En 
optimalisering av bygningsmassen er derfor nært sammenvevd med virksomheten den 
skal huse, og en vurdering av bygningsmassen har svært mange berøringspunkter med 
denne virksomheten og kan reise mange svært omfattende og grunnleggende spørsmål. 

Vi mener at Ringerike kommune ikke er tjent med én sammenhengende prosess frem til 
et detaljert forslag til endret arealbruk. Underveis i denne prosessen må det tas prinsi-
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pielle og grunnleggende valg, trolig også på politisk nivå. I tråd med vårt tilbud, er arbei-
det derfor konsentrert om å skape et godt beslutningsgrunnlag for disse valgene ved å 

 skape en objektiv oversikt over situasjonen, som forhåpentligvis kan få bred til-
slutning i kommunen 

 identifisere og vurdere mulige tiltak på overordnet strategisk nivå 

 foreslå en prioritert liste med anbefalte tiltak. 

Først etter at kommunen har tatt stilling til en slik liste og de vurderingene den er basert 
på, er det skapt et tilfredsstillende grunnlag for å gå videre med et konkret endringspro-
sjekt. 

Prosjektet er i hovedsak basert på dokumentstudier, intervjuer og analyser av KOSTRA-
tall for Ringerike og utvalgte andre kommuner. KOSTRA-tallene er i tillegg sammenlignet 
med referansetall fra Holte Versus. Bruken av KOSTRA og Versus nærmere beskrevet i et 
eget kapittel under. En oversikt over intervjuobjektene finnes i Vedlegg 1 og en oversikt 
over grunnlagsdokumentene finnes i Vedlegg 2. 

Vi har også gjennomført en enkel, endags befaring av noen bygg utvalgt av kommunen. 
Dette ga nyttige inntrykk og anledning til å treffe en del ansatte, både knyttet til byg-
ningsdrift og -bruk. Utvalget av bygg er imidlertid for lite til å være representativt for 
kommunens bygningsmasse.  

Underveis i arbeidet viste det seg at kommunens oversikt over bygningsmassen var 
mangelfull, og det ble etablert et eget prosjekt for å avhjelpe dette. Resultatet av dette 
arbeidet rapporteres separat. 

Rapporter som denne leses ofte ikke fra perm til perm. Teksten i det følgende innehol-
der derfor enkelte gjentagelser. 

1.2.1 Bruk av KOSTRA og normerte FDV-kostnader basert på Versus 

Det er flere mulige tilnærminger til en systematisk gjennomgang av kommunens bygg- 
og eiendomsportefølje. Etter en vurdering av tilgjengelig informasjon har vi funnet 
KOSTRA-databasen som den mest hensiktsmessige informasjonskilden, både med hen-
syn til datakvalitet og effektiv arbeidsprosess. Vi har gjort en gjennomgang av tilgjenge-
lig KOSTRA-statistikk for Ringerike kommune. Relevant informasjon er trukket ut og 
sammenlignet med erfaringstall og normer. 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt system som gir informasjon om 
kommunal og fylkeskommunal virksomhet og status. Informasjonen publiseres som en 
database gratis tilgjengelig på nettet av Statistisk Sentralbyrå. Denne inneholder mye 
nyttig informasjon og muligheter for å gjøre sammenligninger med andre kommuner og 
grupper av kommuner. Tall for 2012 ble gjort tilgjengelige i KOSTRA 15. mars 2013. 

I KOSTRA er Ringerike kommune plassert i gruppe 13. Denne gruppen består av de store 
bykommunene med over 20 000 innbyggere, med unntak av de fire største byene. Totalt 
består gruppen av 45 kommuner, i tillegg til Ringerike ligger Drammen, Kongsberg, Ned-
re Eiker og Lier kommune i Buskerud. Ringerike kommune sammenligner seg ofte med 
Nedre Eiker og Gjøvik, og dette har vi derfor valgt å gjøre også i vårt arbeid. 

I KOSTRA deles formålsbyggene inn i skole, barnehage, pleie- og omsorgsinstitusjoner, 
administrasjonslokaler, kultur- og idrettsanlegg. Vi har valgt å følge den samme innde-
lingen her. Legg merke til at kommunale boliger ikke inngår i formålsbygg. 

Det er viktig å være klar over at datakvaliteten i KOSTRA er variabel. Analyseresultater 
basert på slike data må derfor ikke umiddelbart antas som korrekte. Avvik som avdekkes 
av slike analyser er derfor snarere en indikasjon på behov for ytterligere undersøkelser. 
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Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen er en kontinuerlig aktivitet 
som løper gjennom hele byggets livsløp, fra ferdigstillelse til sanering. Mange steder 
betegnes FDV som Facility Management (FM). FDV er grunnleggende for ivaretagelse av 
de store verdiene som ligger i bygg og eiendom. 

Vi ser det som viktig å referanseteste kostnadsnivået i kommunen mot normtall for FDV-
kostnader, utover kostnadsnivået i sammenlignbare kommuner. Norske kommuner bru-
ker ofte for lite midler til FDV, spesielt gjelder dette vedlikehold.  

Normtall for FDV-kostnader fra Holte Versus er benyttet som referanse. Dette er anbe-
falte FDV-kostnadsnivåer bygget på erfaringstall fra en svært stor database med kvali-
tetssikret data. 

Vi understreker at disse normtallene ikke tar hensyn til vedlikeholdsetterslep eller utvik-
lingsbehov, men uttrykker et anbefalt kostnadsnivå for en effektiv organisasjon med en 
velholdt bygningsmasse. 

Tabell 1.1 inneholder FDV-normtall for aktuelle bygningskategorier. Tredje kolonne i 
tabellen inneholder de sentrale beregningsforutsetingene som er lagt til grunn for de 
anbefalte verdiene. 

Tabell 1.1 Normtall for FDV 

 FDV (kr/m
2
 BTA) i hht. Versus Forutsetninger 

Byggkategori 
Forvaltning 

("F") 
Drift 
("D") 

Vedlikehold 
("V") 

Typisk bygg 
(m2) 

Antatt strøm-
kostnad 
(kr/kWt) 

Kategori i Versus 

Barnehager  63  865  205  320 0,6 Barnehage 1 
avdeling 

Skoler  60  900  271  2 477 0,6 Barneskole 

Sykehjem  102  546  176  4 810 0,6 Sykehjem 

Sykehjem - 
bofelleskap  

89  476  242  1 434 0,6 Sykehjem - bofel-
leskap 

Kontor  63  582  234  1 890 0,6 Kontorbygg 

Kulturhus  56  656  170  5 474 0,6 Kulturhus 

Idrettsbygg  74  1 058  183  2 482 0,6 Idrettshall, hånd-
ball 

Ved å regne et 30 prosent bredt spenn rundt anbefalte verdier, har vi skissert et område 
vi mener kostnadsnivået bør ligge innenfor. Tallene for anbefalt øvre og nedre grense er 
for enkelthetsskyld avrundet til nærmeste ti kroner. Dette er presentert i Tabell 1.2 for 
hver enkelt bygningskategori. 
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Tabell 1.2 Anbefalte grenser for FDV-kostnader 

  FDV-kostnader [kr/m2 BTA] 

 

Forvaltning ("F") Drift ("D") Vedlikehold ("V") 

Bygg-
kategori 

Anbefalt 
nedre 
grense 

Anbefalt 
verdi 

Anbefalt 
øvre 

grense 

Anbefalt 
nedre 
grense 

Anbefalt 
verdi 

Anbefalt 
øvre 

grense 

Anbefalt 
nedre 
grense 

Anbefalt 
verdi 

Anbefalt 
øvre 

grense 

Barnehager 40 63 80 610 865 1120 140 205 270 

Skoler 40 60 80 630 900 1170 190 271 350 

Sykehjem 70 102 130 380 546 710 120 176 230 

Sykehjem - 
bofelleskap 60 89 120 330 476 620 170 242 310 

Kontor 40 63 80 410 582 760 160 234 300 

Kulturhus 40 56 70 460 656 850 120 170 220 

Idrettsbygg 50 74 100 740 1058 1370 130 183 240 

Anbefalte verdier for drift og vedlikehold er illustrert ved et grått bånd i diagrammene 
for drifts- og vedlikeholdskostnader for de ulike bygningskategoriene varierer. 

Forvaltning av kommunens bygg- og eiendomsportefølje gjøres på et overordnet nivå, 
på tvers av de ulike bygningskategoriene. Av den grunn behandles eiendomsforvalt-
ningen samlet, og anbefalt kostnadsnivå gis på overordnet nivå. Anbefalt kostnadsnivå 
for den kommunale eiendomsforvaltningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt 
basert på porteføljens sammensetning. Anbefalte verdier for samlet eiendomsforvalt-
ning er presentert i Tabell 1.3. 

Tabell 1.3 Anbefalte forvaltningskostnader 

  

Forvaltning ("F") - vektet 

Byggkategori 
Andel av portefølje, 

% 
Anbefalt nedre 

grense 
Anbefalt 

verdi 
Anbefalt øvre 

grense 

Barnehager 5,0 2,20 3,14 4,08 

Skoler 50,0 21,13 30,19 39,25 

Sykehjem 9,5 6,75 9,65 12,54 

Sykehjem - bofelleskap 9,5 5,89 8,41 10,94 

Kontor 13,0 5,71 8,15 10,60 

Kulturhus 3,0 1,18 1,69 2,20 

Idrettsbygg 10,0 5,18 7,40 9,62 

Samlet eiendomsforvalt-
ning   50,00 70,00 90,00 

Anbefalt nivå for forvaltningskostnader er illustrert ved et grått bånd i diagrammene 
som presenterer forvaltningskostnadene for de ulike bygningskategoriene. 
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2 Befolkningsstruktur og forventet utvikling – mange 

eldre og spredt bosetning 

Ringerike kommune hadde per 31. desember 2012 en folkemengde på 29 400 personer, 
en økning på 164 personer sammenlignet med 2011. Figur 2.1 viser folkemengden de 
siste ti årene. De siste ti årene har gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst vært 0,52 pro-
sent. 

Figur 2.1 Folkemengde 

 

Figur 2.2 viser befolkningsfremskrivning for kommunen fra 2012 til 2015. Diagrammet 
viser de tre alternative utviklingene; lav, middels og høy nasjonal vekst. 

Figur 2.2 Befolkningsfremskrivning 

 

Alternativet middels nasjonal vekst gir en forventet gjennomsnittlig årlig befolknings-
vekst på 0,90 prosent i perioden frem til 2025. Lav og høy nasjonal vekst gir henholdsvis 
0,50 og 1,26 prosent årlig befolkningsvekst i samme periode. 

Endringer i forutsetningene for befolkningsfremskrivningen kan gi store utslag på lokalt 
nivå. For Hønefossregionen vil utbygging av Ringeriksbanen være en endring i forutset-
ningene for befolkningsfremskrivningen av signifikant betydning. 

Befolkningsfremskrivninger for utvalgte aldersgrupper finnes i kapitlene om de relevante 
byggkategoriene. 

I Tabell 2.1 presenteres prosentvis fordeling av befolkningen etter funksjonelle alders-
grupper. 16-66 år er slått sammen til én funksjonell gruppe som består av elever i vide-
regående skole og den delen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder. Denne delen av 
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befolkningen er i mindre grad av betydningen for den arealkrevende kommunale tjenes-
teytingen. Vi har inkludert tilsvarende tall for Gjøvik, Nedre Eiker og KOSTRA-gruppe 13. 
Tallene gjelder for 31. desember 2012.  

Tabell 2.1 Alderssammensetning 

 0605 Ringe-
rike 

0502 Gjøvik 0625 Nedre Eiker EKG13 Kostragruppe 13 

Andel 0-5 år 6,3 % 5,5 % 6,5 % 6,3 % 

Andel 6-15 år 10,9 % 11,6 % 13,6 % 12,6 % 

Andel 16-66 år 67,3 % 66,2 % 66,9 % 66,6 % 

Andel 67-79 år 10,0 % 10,5 % 8,3 % 9,0 % 

Andel 80 år og over 5,5 % 5,1 % 3,5 % 4,3 % 

Ringerike har en lav andel av befolkningen i de yngre aldersgruppene og relativt mange i 
de eldre delene av befolkningen. Befolkningssammensetningen i Ringerike er forholdsvis 
lik befolkningssammensetningen i Gjøvik, mens Nedre Eiker har noe flere unge og færre 
gamle. 

Per 31. desember 2012 bodde 68,7 prosent av befolkningen i Ringerike i tettsteder. Det-
te er relativt lavt sammenlignet med Gjøvik, Nedre Eiker og KOSTRA-gruppe 13. Av Figur 
2.3 ser en at andelen av befolkningen som bor i tettsteder har vært svakt økende i Ring-
erike kommune de siste fem årene. 

Figur 2.3 Andel av befolkningen som bor i tettsteder 

 

Den lave andelen av befolkningen som bor i tettsteder gjenspeiles i gjennomsnittlig rei-
setid til kommunesenteret. Av Figur 2.4 ser en at Ringerike her ligger over sammenlig-
ningsgrunnlaget. (Tall for 2012 er ikke rapportert i KOSTRA.) 
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Figur 2.4 Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 

 

Boks 2.1 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 2.1 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Foreløpig ingen konkrete grep for å realisere vekst.» 

«Målsetting om vekst en litt løs visjon eller drøm, ikke støttet med kommunale strategier og 
planer.» 

«Har ingen planer eller strategier for vekst. Kommunen tror veksten kommer av seg selv, fordi 
områdene mellom Oslo og Ringerike blir dyrere.» 

«Vanskelig å få svar på kommunens behov fremover i tid.» 

 

Bakgrunnen for utsagnene er at kommunen legger til grunn SSBs prognoser for høy na-
sjonal vekst. 
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3 Bygningsmassen på overordnet nivå – dårlig byg-

ningsøkonomi og sviktende oversikt 

Kommunens formålsbygg hadde 31. desember 2012 i henhold til KOSTRA et samlet areal 
på 123 421 kvadratmeter.2 Disse er fordelt på de ulike kategoriene formålsbygg som 
presentert i Figur 3.1. 

Figur 3.1 Relativ fordeling av formålsbygg 

 

Vi understreker at boliger ikke inngår i denne oversikten, og viser i denne sammenheng 
til kapittel 5.4. Det fremgår av figuren at nær 70 prosent av formålsbyggene er skoler og 
institusjonslokaler. Administrasjonslokaler er tredje største kategori i areal. I perioden 
2008-2011 har formålsbyggene i kommunen fordelt seg som vist i Figur 3.2. 

Figur 3.2 Utvikling i formålsbygg 

 

En ser at formålsbyggporteføljens sammensetning har vært forholdsvis stabil de siste 
fem årene. Det allikevel vært å legge merke til at samlet areal på kommunens admini-
strasjonslokaler har økt med 30 prosent i denne perioden. 

                                                           
2
  Det er noe uklart for oss hvordan arealtallene i KOSTRA fremkommer, da de mer detaljerte oversiktene 

vi har mottatt fra kommunen mangler data om dette for en rekke bygg. 
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Figur 3.3 viser en sammenligning av eie-/leieforholdet i kommunene Ringerike, Gjøvik, 
Nedre Eiker samt KOSTRA-gruppe 13. Legg merke til at det her er presentert areal (BTA) 
per innbygger. 

Figur 3.3 Eie- og leieandeler 

 

Fra figuren ser en tydelig at Ringerike har større andel leide lokaler enn øvrige. Dette har 
også vært bildet i de senere årene. I kapittel 3.1 diskuteres eie kontra leie nærmere. 

Boks 3.1 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 3.1 Noen utsagn fra intervjuene 

  

«Vi trenger fullstendig oversikt over hva vi har av bygg og tomter.» 

«Vi har ikke totaloversikt over hva kommunen eier.» 

«Stiftelsen har oversikt over sitt.» 

«Kommunen skal selge tomter vi ikke trenger, men har ikke samlet oversikt over hva den treng-
er.» 

«Uheldig for utvikling ikke å ha noen arealreserve. Planlegger i alt for kort perspektiv.» 

«Vi bruker de byggene som er ledige, uten noen større plan.» 

«Det vedlikeholdsetterslepet en ser i dag er ikke noe som kommer fra de siste årene på ROBEK.»  

«Ikke verre i Ringerike enn i andre kommuner når det gjelder bygningsmassen.» 

«Det er mye å rydde opp i.»  

 

Utsagnene over peker først og fremst på et behov for bedre oversikt over bygningsmas-
sen og klarere planer for hvordan den skal benyttes, samt for hvordan behovsendringer 
skal møtes. Vi deler inntrykket av at bygningsmassen ikke nødvendigvis er verre enn i 
mange andre kommuner. ROBEK kan slik sett ha vært en nyttig øyeåpner. 

3.1 Eie, leie eller OPS først og fremst et hensiktsmessighetsspørsmål 

Utsagnene over og vårt generelle inntrykk fra intervjuene tyder på et sterkt fokus på de 
byggene kommuner eier. Vi mener at oppmerksomheten i første rekke bør gjelde hva 
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kommunen disponerer av bygg, uavhengig av om disse er i kommunens eie, leies gjen-
nom ordinært leieforhold eller disponeres via en OPS-avtale. 

Valget av disposisjonsform bør være et hensiktsmessighetsspørsmål som kan avgjøres 
gjennom økonomiske og kvalitative analyser, hvor fordeler veies mot ulemper. I mange 
sammenhenger blir forskjellene mellom de ulike disposisjonsformene overdrevet. For 
eksempel blir leverandørens avkastningskrav ofte fremhevet som et avgjørende argu-
ment mot leie og OPS. For at dette skal være avgjørende må den kommunale eiendoms-
forvaltningen være minst like effektiv som leverandørens. Et annet argument er at priva-
te leverandører har dyrere finansiering enn kommunen. Imidlertid vil en leverandør som 
kan vise til en sikker leieinntekt fra kommunen kunne oppnå finansieringskostnader som 
nærmer seg kommunens egen, selv om den nok likevel vil være noe over. Igjen må 
kommunens egen eiendomsforvaltning være minst like effektiv som leverandørens for 
at dette momentet skal tillegges avgjørende vekst. 

Transaksjonskostnadene vil trolig være større ved leie eller OPS, men heller ikke dette er 
i seg selv nødvendigvis avgjørende. Det viser seg ofte at følgende forhold er avgjørende 
for om eie, leie eller OPS er mest hensiktsmessig: 

 Graden av stabilitet i kommunens behov: Et mer stabilt behov trekker i retning 
eie. 

 Graden av spesialtilpasning: Høy grad av spesialtilpasning kan trekke i retning 
av eie. Man må likevel være oppmerksom på at avhengighetsforholdet mellom 
kommunen og utleier at et spesialtilpasset bygg er gjensidig: Kommunen kan ha 
få alternative leverandører, men leverandøren har ofte heller ikke mange alter-
native leietagere til sitt bygg. 

 Kommunens egen finansieringsevne: Ved leie eller OPS spres investeringskost-
naden ut over leieperioden for kommunen. Dette kan være gunstig i gitte øko-
nomiske situasjoner, selv om totalkostnaden kan bli høyere. 

I tillegg kan enkelte bygg og eiendommer være riktig å eie av strategiske og symbolske 
årsaker. Signalbygg som rådhus og kulturhus med en symbolbetydning i lokalsamfunnet 
er det naturlig at kommunen selv eier. Bygg og eiendom med strategisk viktig lokasjon, 
for eksempel ved hovedinnfartsårer, i sentrumsnære strøk eller i områder hvor det for-
ventes vekst, bør ikke selges uten en grundig vurdering av fremtidige behov. 

3.2 Bygningsøkonomi 

Figur 3.4 viser energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. 
Energikostnadene gjelder for eide og leide formålsbygg (KOSTRA-funksjon 130, 221, 222, 
261, 381 og 386). Tall for 2012 fra Ringerike kommune mangler for denne indikatoren. 
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Figur 3.4 Energikostnader per kvadratmeter 

 

Av figuren ser en at energikostnader for eiendomsforvaltningen har økt kraftig de siste 
fem årene. Økningen i perioden er på hele 122 prosent. Gjøvik og Nedre Eiker ligger 
betydelig lavere, og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13 ligger så lavt som 107 
kr/kvm. 

Energiforbruket i bygg avhenger av en rekke forhold, blant annet alder, bruk og teknisk 
tilstand. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anbefale energiforbruk på generelt nivå. 
Dersom vi forutsetter at bygningsporteføljen til Ringerike kommune ikke skiller seg be-
tydelig fra den gjennomsnittlige bygningsporteføljen for KOSTRA-gruppe 13, kan vi alli-
kevel danne oss et bilde av potensialet for energieffektivisering. KOSTRA-gruppe 13 viser 
en tydelig utvikling mot lavere energikostnader i kommunal eiendomsforvaltning, og 
kostanden har sunket jevnt siden 2010.  

Dersom Ringerike kommune kommer ned på nivå med KOSTRA-gruppe 13 utgjør dette 
en årlig besparelse på omtrent 5,7 mill kr.3 

Vi finner her grunn til å stille et spørsmålstegn ved tallene som er rapportert til KOSTRA. 
Det anbefales at kommunen går gjennom grunnlaget for rapporteringen og kvalitetssik-
rer dette.  

I Handlingsprogram 2013-2016 foreslås det satt av 0,5 mill kr årlig i 2013 til 2014 for 
energimerking av bygninger. Dette er fornuftig og et godt tiltak for å få oversikt over 
energistatus i den kommunale bygningsmassen. I perioden foreslås det også satt av 4 
mill kr til investeringer i SD-anlegg. Dette vil også ha en positiv effekt på energibruken i 
bygningene, samt gjøre det mulig å skaffe til veie bedre grunnlagsdata for videre utred-
ninger. 

Øvrige data for bygningsøkonomi finnes i kapitlene om de ulike bygningskategoriene. 

Boks 3.2 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

 

                                                           
3
  (153– 107) kr/m

2
 x 123 421 m

2
 (energikostnader for Ringerike fra 2011) 
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Boks 3.2 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Det hadde vært bedre å få penger til vaktmestertjenester og styre dette selv. Da slipper en at en 
betaler for en tjeneste som en ikke får.» 

«Det er litt slik at en kriger om ressursene internt i kommunen. Vi trenger bedre systemer.»  

«Årlige budsjetter, lite forutsigbare. Kan ikke legge langtidsplaner, vedlikehold er en salderings-
post.» 

«Bruker totalt cirka 10 mill kr per år på vedlikehold, burde vært 10-15 mill kr mer. Etterslep på 25 
mill kr for lovpålagte forhold. Totalt etterslep trolig over 300 mill kr.» 

 «Kommunen driver styrt forfall.» 

«Vedlikeholdsetterslepet er eldre enn ROBEK. Vinduene på Sokna skole er ikke malt, fordi de 
‘skulle skiftes i 1994’.»  

«Internhusleie krever administrasjon. Lettere dersom man må leie f.eks. en hel skole, og ikke kan 
si opp ett og ett klasserom.» 

«Det ble gjort et arbeid med eventuell innføring av internhusleie. Alt var klart og tilrettelagt, men 
det ble stoppet. Det skyldtes nok at det ville koste og at en ikke i like stor grad ville stå fritt til å 

prioritere vekk.» 

«Må først definere hvordan internhusleie skal virke. Og må kunne motivere brukeren.» 

«Internhusleie virker ikke og skaper byråkrati. Men kan jo virke behovsstyrende.» 

 

Utsagnene over indikerer at bygningsøkonomien ikke er bærekraftig og at det kan være 
behov for bedre systemer både for tilstandsovervåkning inkludert konsekvensanalyse og 
styring av økonomiske ressurser. 

3.2.1 Anbefaling 

Vi anbefaler at bevilgningene til bygg generelt og vedlikehold spesielt økes til et nivå på 
linje med det som anbefales for at verdiene skal kunne bevares, selv om dette tilsynela-
tende ikke gir noen gevinst på kort sikt. I realiteten sitter kommunen trolig på en kost-
nadsbombe, fordi vedlikeholdet har vært på et for lavt nivå såpass lenge at betydelige 
følgeskader trolig snart vil oppstå, eller mer sannsynlig har oppstått allerede. Kostnads-
økninger i vedlikeholdsbudsjettet vil derfor trolig mer enn motsvares av besparelser på 
investeringsbudsjettet. Etablering av et system for tilstandsovervåkning vil kunne tyde-
liggjøre dette. Kapitlene i det følgende om de enkelte byggkategoriene indikerer hvor-
dan vedlikeholdsbudsjettene bør økes. 

For utredning av bygningsmassens potensiale for energieffektivisering anbefaler vi at 
kommunen engasjerer en energirådgiver. Ved utarbeidelse av en energistrategi og konk-
rete ENØK-tiltak vil det være viktig på et tidlig stadium å undersøke hvilke støtteord-
ninger som kan være aktuelle. Med de støtteordninger som finnes kan investeringskost-
naden ved å gjennomføre tiltak reduseres, og nedbetalingstiden på ENØK-tiltak vil i 
mange tilfeller være forholdsvis kort. 

Utsagnene fra intervjuene som ble vist i Boks 3.2 uttrykker i hovedsak en negativ hold-
ning til internhusleie. Spørsmålet om innføring av internhusleie ble, så vidt vi vet, senest 
behandlet i kommunen som Sak 44/10. I denne saken var første vedtakspunkt  

På nåværende tidspunkt innføres ikke internhusleie i Ringerike kommune. Imidlertid 
forutsettes det at rådmannen kommer tilbake til saken.  
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Vi mener tiden nå er inne for å komme tilbake til dette, da den kommunale økonomien 
begynner å nærme seg en situasjon hvor den initiale kostnaden ved innføring av intern-
husleie kan være overkommelig. Mange kommuner har positive erfaringer med intern-
husleie. Vi anbefaler at en fornyet vurderingen knyttes til en noe mer konkretisert mo-
dell en i sak 44/10, slik at det blir tydeligere hva som eventuelt foreslås, og slik at man 
unngår de fallgruvene som kan være årsakene til andre kommuners negative erfaringer 
på området. En eventuell beslutning om å overføre all kommunal eiendom til Ringerike 
Boligstiftelse, jfr. kapittel 4.1.2, vil automatisk også medføre at husleie innføres. Det blir i 
så fall imidlertid svært viktig på forhånd å være omforent med stiftelsen om hvilken 
modell som skal gjelde for leieberegningen. Spørsmålet som gjenstår er imidlertid hvor i 
kommunens regnskap denne leien skal belastet. Vi anbefaler at den belastes den enhe-
ten som faktisk kan påvirke den. Det vil si at leien for bygg som er i bruk belastet bruke-
ren, mens leien for bygg det ikke lenger er behov for belastes den enheten som har por-
teføljeansvar for byggene. I kapittel 4.1.1 anbefaler vi at dette ansvaret tillegges enhe-
ten Eiendomsforvaltning.  

Når det gjelder valget mellom eie, leie eller OPS, anbefaler vi at kommunen etablerer en 
felles modell som benyttes ved alle vurderinger om å øke den disponible porteføljen. På 
denne måten kan konsistensen og kvaliteten i vurderingene økes. 
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4 Eiendomsforvaltningen – eksploderende kostnader 

Eiendomsforvaltningen er delt i hovedsak mellom kommunen selv og Ringerike boligstif-
telse. 

4.1.1 Kommunens eiendomsforvaltning 

Eiendomsforvaltningen i kommunen er i dag organisert slik det fremgår av figuren un-
der. I tillegg kommer Ringerike Boligstiftelse, som ikke er en del av kommunen. Denne er 
behandlet i kapittel 4.1.2. 

Figur 4.1 Organisering av eiendomsforvaltningen, markert med røde ringer 

 

Det fremgår at alle enheter som jobber med eiendom er underlagt kommunalsjef Tek-
niske områder, men at de er uten én dedikert ledelse, og at Drift eiendom (vaktmester, 
renhold, vedlikehold) og Utbygging er organisert sammen med kommunalteknikk. Ut-
bygging skal ivareta prosjekter innen vei, vann, avløp, og rens, i tillegg til prosjekter in-
nen bygg og eiendommer. 

Eiendomsforvaltning er den sentrale enheten innen området. Den skal ivareta kjøp og 
salg av kommunale eiendommer, leie (inklusive boliger fra Ringerike Boligstiftelse) og 
framleie, samt tomtesalg og grunnerverv. Dette er funksjoner som for en stor del forut-
setter vurderinger på strategisk nivå og som fordrer god oversikt over hvilke bygg og 
eiendommer kommunen eier og leier. 

Vi har vurdert kommunens kostnader til forvaltning av den kommunale eiendomsmas-
sen. Hvordan eiendomsporteføljen organiseres, ledes og administreres er en sentral del 
av en hver kommunes eiendomsstrategi. 

KOSTRA-indikatoren Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per 
innbygger inneholder alle kostnader knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eien-
dommer. Dette omfatter alle utgifter til aktiviteter som defineres som forvaltning, det vil 
si utgifter knyttet til aktiviteter som ligger i Kode 20 i NS3454. Her inngår aktiviteter 
knyttet til eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og 
avgifter knyttet til bygg, som er uavhengig av om bygg er i drift eller ikke. Skatter og 
avgifter som inngår her er typisk eiendomsskatt, eller andre pålagte offentlige (for-
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bruksuavhengige) avgifter som man har også når bygg ikke er i bruk. Årsgebyrer for VAR 
inngår ikke her. 

Denne indikatoren inneholder de kostnader vi kjenner som forvaltning (F) i FDV-
begrepet. 

I Figur 4.2 presenteres KOSTRA-tall fra de siste fem årene. KOSTRA inneholder ikke data 
for dette lenger tilbake i tid. 

Figur 4.2 Forvaltningskostnader 

 

Av figuren ser en at kostnadsnivået i den kommunale eiendomsforvaltningen er langt 
høyere enn anbefalt nivå. Fra 2008 til 2010 var det en svakt positiv trend der kostnads-
nivået så ut til å avta noe. De siste to årene har derimot kostnadene steget betydelig og i 
2012 var kostnadene til den kommunale eiendomsforvaltningen 600 prosent av anbefalt 
nivå.  

Dette tilsier et årlig innsparingspotensial på cirka 10,3 mill kr.4 

Disse tallene sier ikke noe om hvordan midlene til kommunal eiendomsforvaltning dis-
poneres eller kvaliteten på de tjenestene eiendomsforvaltningen yter. En kan ut ifra 
disse resultatene kun konkludere med at kostnadsnivået er for høyt, og at nærmere 
utredninger er nødvendig for å identifisere kostnadsdriverne og iverksette nødvendige 
tiltak. Et naturlig første steg vil være en grundig gjennomgang av tallgrunnlaget det rap-
porteres på for å avdekke eventuelle feil og kvalitetssikre datagrunnlaget. Dette vil dan-
ne et godt utgangspunkt for videre analyse. 

Boks 4.1 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene er viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten 
kan være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er 
tilstrekkelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 4.1 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Eiendomsforvaltning skal være eier og utvikler for kommunens bygg, men dagene går til brann-
slukking og man får ikke tatt tak i det langsiktige.» 

«Eiendomsforvaltningen skal jobbe på strategisk nivå, men kan ikke ivareta den operative eierrol-
len – brannvern o.l.» 
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«Behov for grensedragning mellom Eiendomsforvaltning og Drift. Teknisk drift er skilt fra eien-
doms- og boligforvaltning med hensikt. Litt kunstig, boligtildeling, overtagelse osv. hører egentlig 
til drift.» 

«Har en driftsavtale for alle kommunale bygg, ikke vedlikeholdsavtale. Definerer ansvar og opp-
gaver, men ikke nivå og kvalitet. Burde hatt møte med brukerne minst to ganger i året.» 

«Noen i kommunen må ivareta Utvikling, men det gjøres ikke systematisk i dag.» 

«Ansvaret for eiendomsutvikling er ikke tydelig plassert. Uklart skille mellom prosjektenheten i 
Teknisk drift og Eiendomsforvaltning. Det er en utfordring å få til eiendomsutvikling i samarbeid 

med sektorene. Da må Eiendom skjønne brukerne, for de kan ikke eiendom.» 

 «Utbyggingsenheten kan ikke bygg, gode på kommunalteknikk.» 

«En utfordring er langsiktig tenking og å sikre arealberedskap.» 

«Vanskelig å rekruttere gode folk til eiendom – går på lønn og at riktig kompetanse ikke finnes i 
kommunen.» 

«Første grep: Orden ift. stiftelsen. Forøvrig få orden på organisasjon, systemer og rutiner før man 
starter på andre oppgaver. Rutiner for prosjekter og boligtildeling.» 

 

Utsagnene over tilsier at det er behov for en tydeligere grensedragning og oppgavefor-
deling mellom de ulike aktørene som er involvert i eiendomsforvaltningen, og for bedre 
ivaretagelse av totalitet, overblikk, samt overordnet og strategisk planlegging. 

Kommunen arbeider med organisasjonsutvikling og kulturforbedring i eiendomsforvalt-
ningen. Vi er imidlertid usikre på om endringene som er gjennomført er de rette, og 
mener behovet for organisasjonsutvikling og ikke minst kulturendringer gjelder større 
deler av kommunen enn eiendomsforvaltningen. Dette omhandles i kapittel 4.2. 

Anbefaling 

Basert på det ovenstående og på funnene gjengitt i Boks 3.1 om bygningsmassen anbe-
faler vi at enheten Eiendomsforvaltning rendyrkes som bestillerenhet på strategisk nivå, 
gjerne som en stabsfunksjon direkte underlagt rådmannen. Enheten gis ansvar for å 

 gjennomføre strategisk utvikling av den totale bygningsporteføljen  

 koble behovene i ulike sektorer med gode bygningsmessige løsninger. Slike løs-
ninger kan finnes enten ved omrokkeringer i eksisterende portefølje – ved å ut-
nytte ledig kapasitet i en sektor til å dekke behov i en annen, eller ved porteføl-
jeendringer – enten gjennom eie eller leie. 

 være en byggfaglig rådgiver for brukerne, ved å anbefale gode løsninger på de-
res funksjonelle behov. 

Basert på disse oppgavene, må det vurderes hvilken kompetanse og kapasitet denne 
enheten vil ha behov for. For eksempel vil det å være en god rådgiver kreve en viss 
kunnskap om brukernes fag og virksomhet i tillegg til mer inngående byggkunnskap, og 
gjennomføring av strategisk utvikling vil kreve kompetanse om denne typen prosesser 
og god innsikt i kommunens langsiktige planer. 

Vi anbefaler også sterkt att de oppgitte forvaltningskostnadene kvalitetssikres og at det 
igangsettes en endringsprosess dersom de viser seg å være korrekte. 
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4.1.2 Ringerike Boligstiftelse 

Ringerike Boligstiftelse leier ut en rekke boliger og institusjoner til kommunen, og kan 
ikke ha andre kunder enn den. Stiftelsen kjøper vaktmestertjenester fra kommunen, 
mens driften forøvrig er konkurranseutsatt. 

Boks 4.2 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 4.2 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Godt samarbeidsklima, men mange sterke motstandere av stiftelsen i kommunen.» 

«En del motarbeider stiftelsen aktivt, fordi de ikke liker løsningen.» 

«Stiftelsen kjøper vaktmestertjenester av kommunen. Dette fungerer ikke.»  

«Stiftelsen har distansert deg fra den symbiosen som eksisterte med kommunen og tenker i dag 
mer markedsrelatert.» 

«Stiftelsen driver nok ikke med mål om fortjeneste, men de tenker mer forretningsmessig og er 
opptatt av at stiftelsen skal drives økonomisk forsvarlig over tid.»  

«Stiftelsen ønsker en annen takt og plan hva gjelder oppgradering og vedlikehold enn hva kom-
munen ønsker.» 

«Selv om kommunen er på ROBEK er boligene som stiftelsen eier i god stand. Dette er ikke like 
populært overalt i kommunen.» 

«Dette er forferdelig kostbart at så mange av boligene er spredt med små enheter. En har liten 
mulighet til å endre disse boligene.»  

 «Stiftelsen har forsøkt å få en oversikt over hvilke eiendommer de kan selge. Det er ikke lett.»  

«Kommunen er ikke en god nok kunde/bestiller. En har ikke tilstrekkelig kompetanse internt.» 

«Driften av sykehjem er den delen av stiftelsen som sklir best. Her er det profesjonelle bestyrere 
og dyktige enhetsledere.» 

«En omorganisering til for eksempel KF innebærer en risiko for at kommunen melker ut penger.» 

 

Utsagnene over tyder på forholdet mellom kommunen og stiftelsen er i bedring, men 
fremdeles ikke kan friskmeldes. Årsaken til dette kan være at en del i kommunen ikke 
aksepterer at stiftelsen agerer i henhold til det mandatet den er gitt. Dette kan også 
være forklaringen på den motstanden som finnes på stiftelsens side mot å endre organi-
sasjonsform, ved at man da kan miste mandatet til å bevare verdiene stiftelsen forvalter. 
Utsagnene tilsier også at det særlig er boligdelen av stiftelsens virksomhet som oppfat-
tes som krevende. Dette gjenspeiles også i kapittel 5.4 om boliger.  

Det er uenighet mellom kommunen og stiftelsen om leienivået for boligene, men vi opp-
fatter ingen slik uenighet om leienivået for sykehjemmene. Vi antar at husleien for boli-
ger og sykehjem beregnes etter den samme overordnede modellen, og årsaken til at det 
tilsynelatende bare reageres på leien for boligene er ikke åpenbar for oss. En mulighet er 
at leien for sykehjemmene betales av Eiendomsforvaltningen, ikke av brukerne Helse og 
omsorg. En annen mulig forklaring at det som oppfattes som problematisk med leien for 
boligene mer er at kommunen med dagens modell ikke får dekket sine kostnader gjen-
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nom fremleie, enn at leien til stiftelsen nødvendigvis er for høy. Dersom det er tilfellet, 
kan løsningen like gjerne være å innføre bostøtte til de som trenger det, som å forsøke å 
få redusert leien til et nivå som kanskje ikke er bærekraftig. 

Anbefaling 

Det ovenstående tilsier at kommunen må profesjonalisere sin eiendoms- og boligfor-
valtning før organisasjonsformen til stiftelsen eventuelt forsøkes endret. Så lenge stiftel-
sen forvaltes profesjonelt, bør organisasjonsformen imidlertid ikke utgjøre noe stort 
problem, før behovet for å leie bygg via stiftelsen eventuelt reduseres. Da kan stiftelsen 
bli en innelåst pengebinge. Det er imidlertid lite som tilsier redusert behov i overskuelig 
fremtid. 

Vi anbefaler at kommunen aksepterer stiftelsen som en profesjonell samarbeidspartner 
og legger dette til grunn for en dialog med stiftelsen om kommunens fremtidige behov 
og hvordan stiftelsens portefølje kan tilpasses dette, samtidig som stiftelsen sikres en 
bærekraftig økonomi. 

Vi anbefaler også at kommunen vurderer hvilke kategorier bygg stiftelsen bør eie og 
eventuelt gjennomfører de nødvendige overføringene. Vi kan ikke se at det er hensikts-
messig at kommunen skal eie noen bygg i en kategori, mens stiftelsen eier andre i sam-
me kategori. Det helt overordnede spørsmålet er kanskje om kommunen skal eie bygg 
overhodet, eller om den fullt ut skal konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og kun 
være en bestiller av bygg, og at hele bygningsporteføljen overføres til stiftelsen. En rekke 
andre kommuner har valgt en slik løsning, selv om disse stort sett har valgt å legge byg-
gene i et KF, fremfor i en stiftelse. 

Kommunen må likevel sørge for å beholde, eller opparbeide, en tilstrekkelig bestiller-
kompetanse, og også selv kunne ivareta de strategiske eiendomsvurderingene som er 
nødvendige for å gjøre de kloke, langsiktige og riktige bestillingene. Vi viser i denne 
sammenhengen til kapittel 4.1.1. 

4.2 Forvaltningskultur 

Boks 4.3 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 4.3 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Det er mange uformelle maktstrukturer.»  

«Det finnes en rutine, som ikke følges.» 

«En får det mer som en vil når en skaffer seg kontakter og vet hvordan en skal legge frem ting.» 

«Det er mange kanaler og mye skjult kommunikasjon.» 

«Det finnes uformelle kommunikasjonskanaler opp til høyeste politiske nivå. Det blir vanskelig å 
få til endringer i et slikt system.»  

«’Rike onkler’ får beslutninger veldig fort, andre prosesser tar uendelig med tid.» 

«Tryggere å gjøre ingenting enn å ta noen sjanser. Syndebukk-kultur.»  
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«Langtidsplanlegging og å følge med på behovsutvikling er en stor utfordring. Mye ad hoc-
løsninger.»  

«Organisasjonen er veldig lite handlekraftig. Det utredes og skrives lange rapporter, ofte uten at 
noe skjer.» 

«Ringerike kommune er litt slik at det blir satt ned en gruppe som utreder i lang tid, også skjer 
det til slutt ingenting. Det er mangel på beslutningsdyktighet. Det kan være i administrasjonen 

eller det kan være politisk.» 

«Det er vanskelig med politikere som aldri tar de vanskelige beslutningene. Ting vedtas, ligger og 
flyter og det skjer ingenting.» 

«Det er veldig mye prat og ønsker i Ringerike, men det skjer aldri noe som helst. Savner modig 
ledelse, en må tørre å ta beslutninger.»  

«Politisk vilje reduseres av at de ikke kjenner hvor skoen trykker på samme måte som brukerne 
gjør.» 

«Uklart hvordan politikerne holder oversikt over egne vedtak og hva som er status for dem.» 

«Generelt problem å gjennomføre vedtak og planer, ting tar lang tid. Ofte nye utredninger.» 

«Bruker for mye tid på å svare på spørsmål og utrede. Mer det enn feil beslutninger. Det tas ofte 
ingen beslutninger og grunnlaget for de som tas er ofte dårlig. Mye prat rundt grøten.» 

 

Utsagnene over gir et nokså robust grunnlag for å hevde at forvaltningskulturen inne-
holder en del uheldige elementer, og at dette er et generelt problem som ikke er av-
grenset til eiendomsforvaltningen. En effekt av dette er at kommunen i liten grad innfrir 
delmålet i Kommuneplan 2007-2019 om at kommunen «skal være en forutsigbar utvik-
lingsaktør i samspillet med næringslivet» [vår uthevelse]. Vi mener at nettopp det å 
være forutsigbar er avgjørende for å realisere den ønskede veksten. 

Et annet uheldig element er at kommunen later til å være relativt dårlig til å legge planer 
og gjennomføre dem. Konkrete eksempler på planer som ikke synes gjennomført er Ve 
terrasse, Norderhovhjemmet, Hønefoss barnehage, skolestruktur og vedtaket i Sak 
10/482-1: «For bedre økonomisk oversikt, innføres stedsnummer i regnskapssystemet 
for alle kommunale bygg». Et eksempel på tilsynelatende manglende overordnet plan 
kan være plan for hvordan bygningsmassen skal utnyttes som strategisk ressurs, for 
eksempel ved å sikre arealreserver som er tilpasset forventet og ønsket utvikling. 

Det kan tenkes å være en sammenheng mellom disse to kulturelementene, ved at større 
grad av planmessighet reduserer muligheten for utøvelse av uformell makt og enkelt-
personers spillerom. 

4.3 Anbefaling 

Kulturendringer er blant de mest kompliserte prosessene man kan gjennomføre, og kre-
ver mer utredning og planlegging enn det som rommes innenfor dette prosjektet. Et 
første steg er imidlertid at kommunens øverste ledelse opptrer som forbilder. I den 
konkrete situasjonen innebærer dette for eksempel verken å la seg viske ting i øret, eller 
å viske i andres, men insistere på at etablerte rutiner skal følges. 

Dernest innebærer nødvendige endringer at vedtatte planer følges opp og gjennomføres 
eller eventuelt endres på en sporbar og etterprøvbar måte.  

De planene og vedtakene vi har konstatert at ikke fullt ut er gjennomført, gjelder for en 
stor del enkelttiltak. Når det gjelder mer langsiktige og overordnede planer av mer stra-
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tegisk karakter og som danner broen fra mål til operative tiltak, er vi usikre på i hvilket 
omfang de overhodet er utarbeidet. Eventuelle mangler på dette området må utbedres. 
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5 De enkelte bygningskategoriene 

I dette kapitlet gjennomgår vi de ulike hovedkategoriene bygg. I de fleste tilfellene kan 
kategoriene klart knyttes til tjenestesektorene i kommunalforvaltningen. 

Et gjennomgående trekk er at vedlikeholdet er under, tildels vesentlig under, anbefalt 
nivå. 

5.1 Administrasjonslokaler – romslig 

Administrasjonslokaler omfatter i denne sammenheng den virksomheten som i dag dri-
ves i Rådhuset, Vikenbygget og på Follum. Andre byggkategorier vil også ha innslag av 
administrasjonslokaler, men disse er ikke vurdert særskilt. 

Ifølge KOSTRA har kommunen totalt 16 362 kvadratmeter administrasjonslokaler. Dette 
utgjør 13 prosent av det samlede arealet til formålsbygg. Vi har imidlertid brakt på det 
rene at dette omfatter mer enn det som strengt tatt kan regnes som administrasjonslo-
kaler, ved at det inkluderer Asbjørnsens gate 12-14 – som i hovedsak står tomt, Trøgstad 
kontorbrakker – som bare brukes som oppmøteplass, Austjord kantinebygg og brannsta-
sjonen. Det kan dermed virke som om kategorien administrasjonslokaler er brukt som 
en samlepost for bygg som ikke passer i andre kategorier. Figurene i det følgende er ikke 
korrigert for dette. 

Figur 5.1 viser samlet areal på administrasjonslokalene i kommunen fordelt på antall 
innbyggere. Dette inkluderer både eide og leide lokaler under KOSTRA-funksjon 130. Tall 
for Ringerike er presentert sammen med Gjøvik, Nedre Eiker og KOSTRA-gruppe 13. 
Dette gir en indikator på potensialet for effektivisering. 

Figur 5.1 Kvadratmeter administrasjonslokaler per innbygger 

 

En ser av figuren at samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 
er høyere en både Gjøvik og Nedre Eiker. Samlet areal administrasjonslokaler per inn-
bygger ser ut til å ligge 40 til 50 prosent over gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. 
Dette må betraktes som et signifikant avvik og kan utgjøre et betydelig potensiale for 
kostnadseffektivisering. 

Vi bemerker at denne indikatoren er forholdsvis grovmasket og volatil for endringer i 
arealbruken til administrasjonslokaler, spesielt i de mindre kommunene i KOSTRA-
gruppe 13. 
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Figur 5.2 presenterer kommunens utgifter til driftsaktiviteter for administrasjonslokaler 
(KOSTRA-funksjon 130) per kvadratmeter (BTA). Her inngår også energikostnader. Anbe-
falt nivå for driftskostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 

Figur 5.2 Utgifter til drift av administrasjonslokaler 

 

Driftskostnader for kommunale administrasjonslokaler ligger innenfor anbefalte verdier. 

Figur 5.3 presenterer kommunens utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for administrasjons-
lokaler (KOSTRA-funksjon 130) per kvadratmeter (BTA). Anbefalt nivå for vedlikeholds-
kostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 

Figur 5.3 Utgifter til vedlikehold av administrasjonslokaler 

 

Vedlikeholdskostnadene til kommunale administrasjonslokaler ligger på omtrent 20 
prosent av anbefalt verdi.  

En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsøkning på omtrent 3,1 mill kr.5 

Siden rapporteringen til KOSTRA omfatter mer enn egentlige administrasjonslokaler, har 
vi undersøkt de tre viktigste dedikerte administrasjonslokalene nærmere. Dette omfat-
ter Rådhuset, Vikenbygget og Follum.  
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Det er gjort en del studier på nøkkeltall for arealeffektivitet i kontorbygninger interna-
sjonalt, og da spesielt i Storbritannia, men lite er gjort i Norge. Arealeffektivitet for kon-
torbygninger måles ved arbeidsplasstetthet, som normalt oppgis ved NTA 
m2/arbeidsplass. KOSTRA benytter BTA i sine arealtall. For å gjøre tallene sammenlignba-
re har vi lagt 15 prosent til NTA for å få tilnærmet BTA. 

Ut ifra de kildene som er funnet (britiske og nordiske) ser en tydelig at forventet arealef-
fektivitet i utlandet er høyere enn i Norge. Det er grunn til å tro at en kan forvente at 
arbeidsplasstetthet i norske kontorbygninger ligger i området 50 til 15 NTA 
m2/arbeidsplass, eller 58 til 17 BTA m2/arbeidsplass. Utenlandske anslag på arbeidsplass-
tetthet ligger i området 40 til 9 NTA m2/arbeidsplass, eller 46 til 10 BTA m2/arbeidsplass. 
Disse tallene gjelder for den eksisterende bygningsmassen. Bygninger som prosjekteres 
og bygges i dag har normalt langt bedre arealeffektivitet. 

På bakgrunn av dette anbefaler vi at kommunen søker en arbeidsplasstetthet for kom-
munens administrasjonslokaler på cirka 20 BTA m2/arbeidsplass. Innsparingspotensialet 
ved arealeffektivisering av kommunens administrasjonslokaler avhenger av de aktuelle 
bygningenes utforming og tilpasningsdyktighet, samt av leiekontraktenes utforming og 
varighet.  

Tabellen under viser data og beregninger for disse byggene. Vi har ikke greid å bringe på 
det rene hvilket format kvadratmetertallene er oppgitt i. Dette bidrar til usikkerhet om 
beregningene, men neppe i en slik grad at innsparingspotensialet bortfaller. 

Tabell 5.1 Data og beregninger for administrasjonslokaler 

  Kvm Arb.pl. Kvm/arb.pl. Reduksjon ved 20 kvm/arb.pl. Besparelse 

Rådhuset 5 296 119 45  2 916 2 332 800 

Vikenbygget 5 336 149 36  2 356 1 884 800 

Follum 1 720 39 44  940 752 000 

Totalt 12 352 307  40  6 212 4 969 600 

Dersom man som en illustrasjon antar at det på sikt er mulig å redusere arealbruken til 
for eksempel 20 kvadratmeter per arbeidsplass, kan det samlede arealet administra-
sjonslokaler reduseres fra dagens 12 352 kvadratmeter til noe over 6 000 kvadratmeter, 
omtrent en halvering av dagens arealer. Dersom vi antar en årskostnad på 800 kr/kvm, 
gir dette en årlig besparelse på nesten 5 mill kr.  

Reduserte og mer samlede arealer vil også bidra til effektivisering av administrasjonen, 
som vil øke besparelsene ytterligere. 

Boks 5.1 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 5.1 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Rådhuset ikke effektivt ift. dagens krav – celler og små etasjer.»  

«Administrasjonen som sitter i Vikenbygget trives.» 

«Fornuftig å samle teknisk og eiendom på Follum.» 

«Tror ikke det er tenkt så mye om samlokaliseringen på Follum.» 
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Utsagnene over tyder på at Rådhuset i dag ikke er velegnet, hvilket også støttes at be-
skrivelser i saksfremlegget om vedlikeholdsplan 2012, mens Vikenbygget oppfattes som 
hensiktsmessig og det er mer sprikende synspunkter når det gjelder Follum. Intervjuene 
gir imidlertid ikke veldig robust grunnlag for konklusjoner om Vikenbygget og Follum. 

5.1.1 Forventet utvikling i behov 

Dersom vi som en forenkling antar at antallet administrasjonsstillinger utgjør en relativt 
stabil andel av folketallet, og tar utgangspunkt i at denne andelen i dag er cirka 1 pro-
sent (307 arbeidsplasser og 29 400 innbyggere): 

Høy befolkningsvekst tilsier omtrent 50 flere administrasjonsstillinger i 2025, mens en 
lav vekst vil tilsi 18 flere administrasjonsstillinger.6 Med dagens arealbruk tilsvarer dette 
behov for henholdsvis cirka 2 000 og 720 kvadratmeter administrasjonslokaler.7 

5.1.2 Anbefaling 

Vi anbefaler at det søkes løsninger som reduseres areal per arbeidsplass. På kort sikt kan 
dette innebære å flytte ut av Vikenbygget, og fordele disse arbeidsplassene på ledig 
areal i Rådhuset – for de publikumsrettede, og ved å fortette utnyttelsen av arealene på 
Follum – for de øvrige. 

På lengre sikt kan det være hensiktsmessig å samle funksjonene som i dag er fordelt på 
de tre byggene i ett, mer tidsmessig og arealeffektivt nytt bygg. Tomten til Eikli skole 
peker seg ut som et interessant alternativ for dette. 

5.2 Barnehager – stor usikkerhet om behovsutviklingen 

Kommunen har totalt 6 518 kvadratmeter kommunale barnehager. Dette utgjør 5 pro-
sent av det samlede arealet til formålsbygg. Private barnehager utgjør en stor del av 
barnehagetilbudet i kommunen og inngår ikke her. 

Figur 5.4 viser det samlede arealet (BTA) på barnehagelokaler i kvadratmeter per inn-
bygger 1-5 år. Dette inkluderer både eide og leide lokaler under KOSTRA-funksjon 221. 

                                                           
6
  (34 400, hhv. 31200-29400) x 0,01 

7
  50, hhv. 18 x 40 
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Figur 5.4 Areal barnehage per innbygger 0-5 år 

 

Fra figuren kan en se at kommunen ligger mellom Gjøvik og Nedre Eiker, og tett opp til 
gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. Det ser ut til å være en trend mot noe mer areal 
per barn i kommunene som tilhører KOSTRA-gruppe 13. 

Figur 5.5 presenterer kommunens utgifter til driftskostnader for barnehagelokaler 
(KOSTRA-funksjon 221) per kvadratmeter (BTA). Her inngår også energikostnader. Anbe-
falt nivå for driftskostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 

Figur 5.5 Utgifter til drift per kvadratmeter barnehage 

 

Driftskostnadene for kommunale barnehager ligger innenfor anbefalte verdier. De sene-
re årene har kommunene nærmet seg hverandre og de ligger i dag tett samlet om anbe-
falt kostnadsnivå. 

Figuren under viser kommunens utgifter til vedlikeholdskostnader for barnehagelokaler 
(KOSTRA-funksjon 221) per kvadratmeter (BTA). Anbefalt nivå for vedlikeholdskostnader 
er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 
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Figur 5.6 Vedlikeholdskostnader per kvadratmeter barnehage 

 

Kostnadsnivået for vedlikehold i kommunale barnehager ligger på omtrent 40 prosent av 
anbefalt verdi. Det har vært store variasjoner i vedlikeholdskostnadene de fem siste 
årene. Det er uvisst hva dette skyldes, men årsaken kan være vekslende prioritering 
mellom sektorer. Denne måten å prioritere på kan skyldes manglende kunnskap om 
tilstanden til de enkelte byggene. 

En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsøkning på omtrent 0,75 mill kr.8 

Boks 5.2 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 5.2 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Arbeidet litt med å legge ned mindre barnehager og etablere større enheter.» 

«Store forskjeller i nivå både i de kommunale og de private barnehagene.» 

«Har en type serviceerklæring, men den funker ikke». 

«Bedre å få penger til vaktmestertjenester og styre dette selv. Da slipper man å betale for en 
tjeneste som en ikke får.» 

«De ansatte i barnehagen gjør mye selv. For eksempel å strø, sjaue og ordne ute.» 

«Barnehagene er generelt nyere og i bedre stand enn skoler.» 

«Barnehagene i kommunen er i forholdsvis god stand.» 

«Vi har i dag litt for mange små barnehager spredt rundt. Det er ønskelig med noe større og fær-
re enheter.» 
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«Bruker lite på skole og barnehage i forhold til andre kommuner.» 

 

Utsagnene over tyder på at det kan være noe behov for å vurdere barnehagestrukturen 
og at vaktmestertjenestene ikke fungerer optimalt, men at men at denne bygningskate-
gorien forøvrig er bedre tilpasset enn de øvrige bygningskategoriene. 

5.2.1 Forventet utvikling i behov 

Figuren under viser fremskrivningen i aldersgruppen 0-5 år i kommunen. 

Figur 5.7 Forventet utvikling i aldersgruppen 0-5 år 

 

For aldersgruppen 0-5 år gir middels nasjonal vekst en forventet gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 1,09 prosent i perioden frem til 2025. Lav og høy nasjonal vekst gir 
henholdsvis -0,26 og 2,27 prosent årlig vekst i samme periode.  

Legg merke til at en forventer svært lav vekst i perioden 2016-2018. Befolkningsveksten 
for aldersgruppen 0-5 år avtar gradvis fra 2021 frem mot 2025. 

Høy vekst, tilsier et behov for cirka 6 600 flere kvadratmeter barnehage i 2025.9 Dette 
tilsvarer omtrent dagens samlede areal i kommunale barnehager. Lav vekst tilsier på den 
annen side en reduksjon i behovet på nesten 700 kvadratmeter.10 

5.2.2 Anbefaling 

Vi anbefaler at behovet for vedlikehold av kommunale barnehager vurderes nærmere. 
Det store spriket i befolkningsprognosene gjør at utviklingen må følges nøye. 

I denne sammenheng anbefaler vi at det politisk fastsettes mål for nærhet mellom hjem 
og barnehage, og at dette sammen med bosettingsmønster legges til grunn for utfor-
ming av en ønsket struktur. 
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5.3 Skolebygg – noe høy arealbruk kan skyldes spredt bosetning 

Kommunen har totalt 61 042 kvadratmeter skolelokaler. Dette utgjør omtrent 50 pro-
sent av det samlede arealet til formålsbygg. 

Figuren under viser det samlede arealet (BTA) på skolelokaler i kvadratmeter per inn-
bygger 6-15 år. Dette inkluderer både eide og leide lokaler under KOSTRA-funksjon 222. 

Figur 5.8 Kvadratmeter skolelokaler per innbygger 6-15 år 

 

Dekningsgraden på skolelokaler i grunnskolen for Ringerike kommune ligger omtrent 15 
prosent over Gjøvik og Nedre Eiker målt i kvadratmeter per elev. Ringerike kommune 
ligger nærme gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. Dette er en indikator på at det kan 
finnes et potensiale for arealeffektivisering. 

Arealbruken i grunnskolen er en sammensatt problemstilling som avhenger av en rekke 
faktorer. Dekningsgraden er en viktig indikator, men det gir ikke et komplett bilde. 

Figur 5.9 viser kommunens utgifter til driftsaktiviteter for skolelokaler (KOSTRA-funksjon 
222) per kvadratmeter (BTA). Her inngår også energikostnader. Anbefalt nivå for drifts-
kostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 

Figur 5.9 Utgifter til drift per kvadratmeter skolelokaler 

 

Driftskostnadene for skolelokaler ligger på omtrent 50 prosent av normert nivå. Ringeri-
ke kommune ligger tett opp til gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13.  
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En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsøkning på omtrent 29 mill kr.11 

Skolelokaler er den eneste kategorien av formålsbygg der driftskostnadene ligger under 
normert kostnadsnivå. Avviket må sies å være signifikant og det gjelder, i tillegg til Ring-
erike, både Gjøvik, Nedre Eiker og KOSTRA-gruppe 13. Det er vanskelig å gi et klart svar 
på hva dette skyldes.  

Figuren under illustrerer kommunens utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for skolelokaler 
(KOSTRA-funksjon 222) per kvadratmeter (BTA). Anbefalt nivå for vedlikeholdskostnader 
er illustrert ved det grå båndet i diagrammet. 

Figur 5.10 Vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter skolelokaler 

 

Kostnadene til vedlikeholdsaktiviteter i skoler ligger på omtrent 40 prosent av normert 
verdi. Ringerike kommune ser ut til å prioritere vedlikehold på skoler noe høyere enn 
sammenlignbare kommuner.  

En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsøkning på omtrent 10 mill kr.12 

Boksen under inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representa-
tive og nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftli-
ge notater, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som 
enten kan være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke 
er tilstrekkelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 5.3 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Nærskoleprinsippet står sterkt i kommunen. Dette medfører at en må utbedre for elever med 
spesielle behov (UU), men disse kan flytte internt i kommunen og bytte skole når som helst.» 

«Mange lærere klager på inneklima og vondt i hodet.» 

«I 2008 vedtatt å legge ned 4 sentrumsskoler, men nå vedtatt ny utredning av det.» 
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Utsagnene over bekrefter vel i hovedsak det allerede kjente: Skolene er til dels dårlig 
vedlikeholdt og strukturen er ikke optimal. 

5.3.1 Forventet utvikling i behov 

Figuren under viser fremskrivningen i aldersgruppen 6-15 år i kommunen. 

Figur 5.11 Forventet utvikling i aldersgruppen 6-15 år 

 

For aldersgruppen 6-15 år gir middels nasjonal vekst en forventet gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 1,20 prosent i perioden frem til 2025. Lav og høy nasjonal vekst gir 
henholdsvis 0,65 og 1,73 prosent årlig vekst i samme periode. 

En forventer ingen vekst for denne aldersgruppen frem til 2015. Fra 2016 vil befolk-
ningsveksten i aldersgruppen 6-15 tilta, og en forventer at gjennomsnittlig årlig vekst i 
perioden 2016-2025 vil være 1,50 prosent. Lav vekst i gruppen 0-5 år i 2016-2018 gjen-
speiler seg i lavere vekst for aldersgruppen 6-15 i 2021-2022.  

Høy vekst tilsier et behov for cirka 15 600 flere kvadratmeter skolelokaler i 2025.13 Dette 
tilsvarer omtrent dagens samlede areal i kommunale barnehager. Lav vekst tilsier på den 
annen side et behov for omtrent 5400 kvadratmeter.14 

5.3.2 Anbefaling 

Økningen i forventet antall elever i grunnskolen starter om få år. Vi er ikke kjent med 
muligheten for fortetting i eksisterende arealer, men antar at det uansett dette snart vil 
være behov for å tilføre ytterligere areal. Siden grunnskole er lovpålagt, må dette være 
en prioritert oppgave.  

Utgangspunktet for dette bør være en samlet analyse av dagens skoleutnyttelse og -
struktur i hele kommunen. I denne sammenheng anbefaler vi at det politisk fastsettes 
mål for nærhet mellom hjem og skole for henholdsvis barne- og ungdomstrinnet, og at 
dette sammen med bosettingsmønster legges til grunn for utforming av en ønsket struk-
tur. 

Analysen tilsier også at bevilgningene per kvadratmeter til drift og vedlikehold bør økes 
med tilsammen nær 30 mill kr. 
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5.4 Boliger – dårlig oversikt, men trolig stort potensial for optimalise-

ring 

Oversikten over boliger kommunen disponerer er foreløpig mangelfull, og det er usik-
kert hva som omfattes av tallene som rapporteres til KOSTRA om dette. Videre er boliger 
en sammensatt byggkategori, som retter seg mot mange ulike brukergrupper. Vi har 
imidlertid ikke fått brakt på det rene hvordan brukergruppene bør inndeles, eller hvilke 
boligkategorier som retter seg mot de ulike brukergruppene. Uten en slik oversikt er det 
ikke grunnlag for å anslå hvordan behovet i de ulike gruppene vil utvikle seg eller i hvor 
stor grad dette sammenfaller med kapasiteten. Kommunen har igangsatt et eget pro-
sjekt med mål om å utarbeide en boligsosial handlingsplan. Dette arbeidet bør føre til 
bedret kunnskap og oversikt. 

Vi har likevel inntrykk av at boligstrukturen ikke er optimal. Blant annet inneholder den 
mange små enheter, også bemannede, og er tilsynelatende ikke resultat av noen klar 
strategi eller plan. 

Figuren under viser kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere. Tall for 2012 fra 
Gjøvik og Ringerike mangler. 

Figur 5.12 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 

 

Figuren viser at Gjøvik ligger relativt høyt, og at Ringerike i 2011 kom ned på nivå med 
Nedre Eiker, men ligger over KOSTRA-gruppe 13. Da denne oversikten ikke skiller mel-
lom ulike boligtyper, gir den ikke grunn til å trekke bastante konklusjoner. 

Boks 5.4 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 
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Boks 5.4 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«For liten oversikt over boligområdet, fragmentert og uklar ansvarsfordeling. Mangler oversikt 
over brukergrupper og hva de har av boliger, og hvordan det utvikler seg.» 

«Bostøtte brukes ikke. Men eksisterende finansierings- og støtteordninger kan utnyttes bedre.» 

«Boliger med tjenestetilbud bør samles.» 

«Uklart hvem som skal ha ansvar for den som bor i boligen, jfr. Ve Terrasse. Eiendom får reg-
ningen for hærverk, men det er Helse og omsorg som ikke har sørget for bemanning.» 

«Når en planlegger nye boliger tar prosessen veldig lang tid. I mellomtiden er ofte behovet end-
ret. Dette resulterer gjerne i at de som flytter inn har langt høyere tjenestebehov enn først forut-
satt.» 

«På en del av boligene er standarden og størrelsen slik at leien blir veldig høy. Flere steder er 
leien så høy at ingen vil bo der, de har ikke råd.» 

«Tildelingspraksisen er ikke god nok.» 

«Det er uklart hvem som har ansvaret for tildeling av boliger.» 

«NAV/Helse omsorg leier noen ganger boliger direkte i det private markedet, andre ganger er det 
stiftelsen som leier.»  

«Det hadde vært kostnadseffektivt å samle omsorgsboliger rundt en større base. For eksempel 
mindre boenheter rundt et større sykehjem.» 

«Ve Terrasse er et skrekkeksempel. Husbanken gav støtte til prosjektet med forutsetning om at 
det skulle være tilsyn – det har det aldri vært.» 

 

Utsagnene over tyder blant annet på at både oversikt og rutiner er mangelfulle, samt at 
boligstrukturen ikke er hensiktsmessig. Kanskje bruker man det man har, fremfor å sørge 
for å ha det man trenger. Dette kan ha store konsekvenser både for tilbudets kvalitet og 
for den kommunale økonomien. 

Oversikten over boliger som kommunen benytter og som eies av kommunen, stiftelsen 
eller andre er foreløpig ikke god nok til å beregne nøkkeltall, for eksempel for boliger per 
innbygger eller størrelse per bruker innen ulike kategorier. Det har blant annet vist seg 
at flere av de boligene vi først fikk oppgitt, senere er solgt, og at det mangler data om 
størrelse for mange av boligene.  

Det mangler også en oversikt over brukergrupper knyttet til boligtyper. Det er derfor 
foreløpig heller ikke grunnlag for å anslå forventet utvikling i behov. 

5.4.1 Anbefaling 

Vi anbefaler at oversikten over tilgjengelige boliger kompletteres og kvalitetssikres, og at 
den dernest sammenlignes med aktuelle brukergrupper for ulike boligtyper og forventet 
utvikling i disse gruppene. Vi anbefaler også at det vurderes om fleksibiliteten mellom 
brukergrupper og boligtyper med enkle virkemidler kan økes. Bruk av bostøtte og eksis-
terende finansierings- og støtteordninger samt mulig samspill mellom dette og bolig-
massen bør vurderes. 

Vi viser også til kapittel 4.1.2 om Boligstiftelsen og til kapittel 5.5 om institusjonslokaler. 
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5.5 Institusjonslokaler – potensial for optimalisering med andre typer 

tilbud 

Institusjonsplass er ofte et alternativ til tilrettelagt bolig. Innholdet i dette kapitlet må 
derfor ses i sammenheng med kapittel 5.4. 

Kommunen har totalt 23 485 kvadratmeter institusjonslokaler. Dette utgjør omtrent 20 
prosent av det samlede arealet til formålsbygg. 

Figuren under viser det samlede arealet (BTA) på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 

80 år og over. Dette inkluderer både eide og leide lokaler under KOSTRA-funksjon 261. 

Figur 5.13 Kvadratmeter institusjonslokaler per innbygger 80 år og eldre 

 

En ser av figuren at dekningsgraden på institusjonslokaler i Ringerike kommune målt i 
kvadratmeter per beboer ligger tett opp til Nedre Eiker og gjennomsnittet for KOSTRA-
gruppe 13. Gjøvik skiller seg ut med høy dekningsgrad. 

Figur 5.14 viser kommunens utgifter til driftsaktiviteter for institusjonslokaler (KOSTRA-
funksjon 261) per kvadratmeter (BTA). Her inngår også energikostnader. Anbefalt nivå 
for driftskostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet.15 

                                                           
15

  Beregnet som gjennomsnittet av normerte kostnader til sykehjem og sykehjem – bofelleskap, jfr. Tabell 
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Figur 5.14 Driftsutgifter per kvadratmeter institusjonslokaler 

 

Ringerike kommune skiller seg ut fra sammenlignbare kommuner med høye kostnader 
til driftsaktiviteter for institusjoner. Kostnadsnivået for driftsaktiviteter ligger på omtrent 
200 prosent av normert verdi.  

En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsreduksjon på omtrent 9,5 mill 
kr.16 

Figuren under presenterer kommunens utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for institu-
sjonslokaler (KOSTRA-funksjon 261) per kvadratmeter (BTA). Anbefalt nivå for vedlike-
holdskostnader er illustrert ved det grå båndet i diagrammet.17 

Figur 5.15 Vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter institusjonslokaler 

 

Kostnadene til vedlikeholdsaktiviteter på institusjonslokaler ligger på omtrent 35 pro-
sent av normert verdi.  

                                                           
16

  (912,9-511) x 23 485 

17
  Beregnet som gjennomsnittet av normerte kostnader til sykehjem og sykehjem – bofelleskap, jfr. Tabell 
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En normalisering av dette kan innebære en årlig utgiftsøkning på omtrent 2,9 mill kr.18 

Boks 5.5 inneholder noen sitater fra intervjuene, som vi oppfatter som representative og 
nyttige for temaet. Utsagnene er forsøksvis ordrette, men basert på våre skriftlige nota-
ter, ikke på lydopptak. Utsagnene viser intervjuobjektenes oppfatninger, som enten kan 
være basert på den faktiske situasjonen, eller at den faktiske situasjonen ikke er tilstrek-
kelig kommunisert. Begge årsaker bør tas på alvor. 

Boks 5.5 Noen utsagn fra intervjuene 

 

«Trenger flere plasser for demente, og sykehjemsplasser generelt. Prøver å tilrettelegge hjem-
mene, men kan bli bedre med demente. Jobber med å utvikle balanse mellom ulike tilbud til 
eldre (trappen).» 

«Mangler overordnete vurderinger innen helse og omsorg. F.eks. om bruk av ulike tilbud i om-
sorgstrappen. Litt planløst.» 

«32 timer hjemmesykepleie i uken er rimeligere enn sykehjemsplass. Likevel får bare et par bru-
kere så mye hjemmetjenester.» 

«Eiendomsavdelingen er lite involvert i dialogen om bruk av eiendommene.» 

 

Utsagnene over tyder på en lite bevisst og planmessig bruk av institusjonslokaler i for-
hold til andre tilbud til pleietrengende og at eiendomskompetansen og kunnskap om 
hvilke alternativer som finnes er mangelfull hos de som tildeler institusjonsplasser. På 
samme måte som for boliger, kan dette ha store konsekvenser både for tilbudets kvali-
tet og for den kommunale økonomien. 

5.5.1 Forventet utvikling i behov 

Figuren under viser fremskrivningen i aldersgruppene 67-79 år i kommunen. 

Figur 5.16 Forventet utvikling i aldersgruppen 67-79 år 
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For aldersgruppen 67-79 år gir middels nasjonal vekst en forventet gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 3,67 prosent i perioden frem til 2025. Lav og høy nasjonal vekst gir 
henholdsvis 3,53 og 3,79 prosent årlig vekst i samme periode. 

Befolkningsfremskrivningen viser at veksten i denne aldersgruppen vil avta noe frem 
mot 2025. 

Høy vekst tilsier at kommunen vil ha 1780 flere innbyggere i dette alderssegmentet i 
2025, lav vekst tilsier omtrent 1630 flere.19  

Vi har ikke oversikt over hvor stor del av innbyggerne i dette alderssegmentet som har 
institusjonsplass, og kan derfor heller ikke anslå utviklingen i behovet for slike plasser til 
denne gruppen. 

Figuren under viser fremskrivningen i aldersgruppene 80 år eller eldre i kommunen. 

Figur 5.17 Forventet utvikling i aldersgruppen 80 år eller eldre 

 

For aldersgruppen 80 år og over gir middels nasjonal vekst en forventet gjennomsnittlig 
årlig befolkningsvekst på 0,81 prosent i perioden frem til 2025. Lav og høy nasjonal vekst 
gir henholdsvis 0,43 og 1,20 prosent årlig vekst i samme periode. 

De nærmeste 10-12 årene vil andelen av befolkningen over 80 år være forholdsvis stabil, 
før veksten tiltar betydelig fra 2022. Ved utgangen av perioden vil årlig befolkningsvekst 
for denne aldersgruppen ligge omkring fire prosent. 

Høy vekst tilsier at kommunen vil ha 260 flere innbyggere i dette alderssegmentet i 
2025, mens lav vekst tilsier cirka 90 flere.20 Dersom vi antar at disse har behov for insti-
tusjonsplass, tilsvarer dette et behov for mellom cirka 28 000 og knapt 10 000 kvadrat-
meter institusjonsarealer.21 

28 000 kvadratmeter institusjonslokaler innebærer mer enn dobling av dagens kapasitet. 

Det kan med rette hevdes at ikke alle som er 80 år eller eldre trenger institusjonsplass. 
På den annen side kan det antas at en del i aldersgruppen 67-79 vil trenge plass på insti-
tusjon, slik at det beregnede behovet kan være et rimelig totalanslag for disse to grup-
pene samlet. 

Funnene her samsvarer med fremskrivningen av behov for institusjonsplasser som leg-
ges frem i rapporten "Fakta, figurer og fremtiden" datert 24.5.11. Denne rapporten leg-
ger også frem beregninger som viser at andelen av befolkningen over 90 år vil ha en 
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kraftig vekst frem til omkring 2015. Dette er en gruppe med stort behov for pleie- og 
omsorgstjenester.  

5.5.2 Anbefaling 

Vi anbefaler at det etableres klarere retningslinjer og rutiner for hvilken type tilbud som 
gis til potensielle institusjonsbrukere. Som grunnlag for dette bør kommunen snarest 
utrede og ta stilling til en både kvalitetsmessig og økonomisk hensiktsmessig bruk av 
omsorgstrappen og laveste effektive omsorgsnivå, herunder hvilke tiltak innen for ek-
sempel velferdsteknologi og hvor store personalressurser som er økonomisk forsvarlig å 
sette inn på de ulike trinnene. Først deretter bør det tas stilling til behovet for institu-
sjonsplasser.  

Vi anbefaler også at det, i lys av arbeidet anbefalt over, politisk fastsettes mål for nærhet 
mellom hjemsted, institusjon og andre typer tilbud utenfor hjemmet for den aktuelle 
befolkningsgruppen, og at dette sammen med bosettingsmønster legges til grunn for 
utforming av en ønsket struktur. 

5.6 Idretts- og kulturbygg 

Kommunen har totalt 11 836 kvadratmeter idrettsbygg. Dette utgjør 10 prosent av det 
samlede arealet til formålsbygg. Kulturbyggene utgjør totalt 4 178 kvadratmeter, tilsva-
rende 3 prosent av det samlede arealet til formålsbygg. 

Begge disse bygningskategoriene omfatter så få bygg at vurderinger må gjøres eksplisitt 
for det enkelte bygget. 

5.7 Andre bygg og eiendommer 

De oversiktene og dataene vi har mottatt omfatter ikke kommunaltekniske bygg og ube-
bygde eiendommer.  

5.7.1 Anbefaling 

Kommunaltekniske bygg og ubebygde eiendommer må inkluderes i eiendomsoversikten 
for at den skal bli komplett og velegnet til porteføljestyring. 
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Vedlegg 1 Intervjuer 

Tittel Navn 

Administrasjon  

Rådmann Wenche Grinderud 

Kom.sj. Tekniske områder Knut Helland 

Kom.sj. Støtteenhetene Torbjørn Hansen 

Kom.sj. Helse og omsorg og velferd Kirsten Orebråten 

Kom.sj. Skole og kultur  Magnar Ågotnes 

Kom.sj. Oppvekst Marianne Mortensen 

Eiendomssjef Dag Jonny Martinsen 

Prosjektleder langsiktige strategier Elisabeth Djønne 

Enhetsleder teknisk drift Roger Sørslett 

Enhetsleder Skole Eskil Dahl Rotherud 

Enhetsleder Sykehjem Inger Grønvold  

Virksomhetsleder Sykehjem Christine Bråten 

Enhetsleder Barnehage Elisabeth Nordli Andersen 

NAV Ringerike Bente Jansen 

Kommuneadvokat Dag Reite 

Foreninger og utvalg  

Eldrerådet  

Fagforbundet/LO Erik Haugen 

UNIO/Sykepleierforbundet Gerd Solli 

TEKNA/Akademikerne Ole Einar Gulbrandsen 

KFU (kommunalt foreldreutvalg) Hermann Bay 

Eksterne  

Styreleder Ringerike Boligstiftelse Gjermund Riise Brekke 
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Vedlegg 2 Grunnlagsdokumenter 

Dokument Kilde Datert 

1
 P

o
lit

ik
k 

1.1 
Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 

Ringerike kommune 13.12.12 

1.2 
Prosjekt omstilling for gjennomføring av langsik-
tige strategier V08 

Ringerike kommune 27.2.13 

1.3 
Politisk sak, Vedlikehold 2012 

Ringerike kommune 
Rådmannen 
Wenche Grinderud 

24.5.12 

1.4 
Rutine for prioritering av planlagt vedlikehold 

Ringerike kommune 
Teknisk drift 
Roger Sørslett 

 

1.5 
Politisk sak, Internhusleie komunale bygg 

Ringerike kommune 
Rådmannen 
Wenche Grinderud 

23.2.10 

1.6 
Utdrag av veileder om husleieordninger 

Norsk Kom.teknisk Forening (NKF) 
Forum for Offentlig Bygg og Eien-
dommer (FOBE) 

02.7.08 

1.7 
Internhusleie vedtak 

Vedtak i kommunestyret 20.5.10 

1.8 
KNUTE oppfølging formannskap 

? 16.10.12 

2
 Ø

ko
n

o
m

i 

2.1 
Kommunedialog 2013 

Fylkesmannen i Buskerud 01.13 

2.2 
KOSTRA-rapport 2011 

Ringerike kommune / KOSTRA 15.6.12 

2.3 
KOSTRA-tall juni 2012 

Ringerike kommune / KOSTRA 15.6.12 

2.4 
Bygningsregnskap 2012 

Ringerike kommune ? 

3
 B

o
lig

 

3.1 
Boliger til helse- og omsorgsformål i Ringerike 
kommune 

Ringerike kommune ? 

3.2 
Boliger som leies av Boligstiftelsen 

? ? 

3.3 
Boligoversikt omsorgsboliger 

? ? 

3.4 
Boligstiftelsen – husleie  
2012-2013 – standard, størrelse, antall rom 

? ? 

 

3.5 
Forberedelse til intervju med Holte Consulting 

Ringerike kommune 
Helse og omsorg 

? 
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Dokument Kilde Datert 

 
3.6 
Kostratall bolig omsorgsformål 

KOSTRA ? 
 

3.7 
Oversikt over utleieboliger som benyttes til pleie 
og omsorgsformål 

? ? 

 

3.8 
Utleieboliger 

? ? 

4
 S

ko
le

 

4.1 
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-
2019 

Ringerike kommune 09.6.11 

4.2 
E-post – Læringssenteret for voksne 

Fra Dag J. Martinsen 
Til Jan Høegh 

26.2.13 

4.3 
Læringssenteret for voksne, Kartlegging av beho-
vet for lokaler 

Ringerike kommune 
Læringssenteret for voksne 

26.2.13 

4.4 
Driftskostnader for Veien skole 
 

Ringerike kommune 27.11.12 

5
 H

e
ls

e
 o

g 
o

m
so

rg
 

5.1 
Fakta, figurer og fremtiden 
En gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten i 
Ringerike kommune 

Rune Snildal 
Bærum kommune 
Utviklingsenheten 

24.5.11 

5.2 
Kostnadsnivået i omsorgstjenesten 

Agenda kaupang 26.11.12 

5.3 
Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes 
mer effektivt enn i dag, Agenda kaupang? 

Agenda kaupang 12.10.12 

5.4 
Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommu-
ne 

Ringerike kommune 12.12 

5.5 
Familiens hus – saksfremlegg 

Ringerike kommune 
Rådmannen 
Wenche Grinderud 

 

5.6 
Familiens hus – vedtak 

Kommunestyret 28.6.12 

5.7 
Mennesker med utviklingshemming skal heller 
ikke diskrimineres, Informasjons- og utviklings-
program 2010-2013 

Barne-, likestillings-, og inklude-
rings-departementet 

15.10.10 

6
 K

o
n

to
r,

 a
d

m
in

is
tr

as
jo

n
 

6.1 
Organisering og dimensjonering av administrative 
fellestjenester 

Rune Snildal 
Bærum kommune 
Utviklingsenheten 

17.1.13 
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Dokument Kilde Datert 

7
 B

yg
g 

ge
n

e
re

lt
 

7.1 
Vedtekter for Ringerike Boligstiftelse 

Advokat EML/Advanti Advokatfirma 
AS 

08.07 

7.2 
Samarbeidsavtale mellom RK og Ringerike Bolig-
stiftelse 

Ringerike kommune 
Ringerike Boligstiftelse 

22.11.11 

7.3 
Avtale mellom RK og Ringerike Boligstiftelse om 
levering av vaktmestertjenester 

Ringerike Kommune 
Ringerike Boligstiftelse 

2012 

7.4 
Leieavtale mellom RK og Ringerike Boligstiftelse 

Ringerike kommune 
Ringerike Boligstiftelse 

24.11.11 

7.5 
Bilag 1 til Leieavtale mellom RK og Ringerike 
Boligstiftelse, Oversikt over eiendommer 

Ringerike Eiendomsservice AS 17.10.11 

7.6 
Vedlikeholdsplan 2012 

Ringerike kommune 20.2.12 

7.7 
Diverse bygningsoversikter 

  

8
 D

iv
e

rs
e 

8.1 
Handels- og byutviklingsanalyse 

Asplan Viak  

8.2 
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og 
Vik 

Rambøll 15.12.11 

8.3 
By og stedsutvikling Ringeriksregionen 

Rambøll 08.2.12 

8.4 
Oppsummering av uttalelser 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

8.5 
Medarbeiderundersøkelsen 2012 

Ringerike kommune 01.2.13 

8.6 
Saksfremlegg, Handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss 

Hovedkomiteen for miljø- og areal-
forvaltning 

Formannskapet 

19.11.12 

8.8 
Saksfremlegg, Temautredning livskraftige lokal-
samfunn 

Hovedkomiteen for miljø- og areal-
forvaltning 

Formannskapet 

 

8.9 
Organisering av tekniske områder 

Ringerike kommune  

8.10 
Diverse E-post 

Ringerike kommune  
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