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REFERATSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 14/43  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A «GUTTA PÅ GØLVET» I ASBJØRNSENSGATE 14. 
 Spørsmål fra Tove Maribo og Ståle Bjella Hansen, dat. 14.03.14 og  

ordførerens svarbrev, dat. 09.05.14. 
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KS sak 62-14 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/44-15  Arkiv: 210 &17  

 
Sak: 89/14 
 
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   

 

RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 

Arkivsaksnr.: 14/44  Arkiv: 210 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/14 Formannskapet 13.05.2014 
62/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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KS sak 63-14 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1470-2  Arkiv: 210   

 
Sak: 90/14 
 
MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport mars 2014 tas til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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MÅNEDSRAPPORT MARS  
 

Arkivsaksnr.: 14/1470  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/14 Formannskapet 13.05.2014 
63/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport mars 2014 tas til orientering 
 

Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.03.2014. Helårs prognose 
viser et merforbruk på 22,8 mill. kroner knyttet til lavere skatteinntekter enn budsjettert, 
driftsutfordringer innen helse og omsorg og oppvekst og kultur. Det presiseres at det 
knyttes noen usikkerhets-momenter til årsprognosen. 
 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske 
utviklingen i 2014. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble 
vedtatt i KS sak 19/2014. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 
merforbruk i forhold til budsjett på 22,8 mill. kroner.  

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr mars) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -4 721 138 270 22 808 0 -22 808 -23 433

0 Folkevalgte og revisjon 1 147 1 180 6 510 6 510 0 0 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 5 904 6 525 16 449 16 449 0 0 % 0

2 Adm støtteenheter og fellesutg 22 618 18 853 69 146 69 146 0 0 % 0

3 Oppvekst og kultur 140 380 119 066 443 833 439 333 -4 500 -1 % -4 472

4 Helse og omsorg 183 581 185 223 664 858 645 399 -19 459 -3 % -19 962

5 Tekniske områder 38 424 26 461 164 379 164 529 150 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer 4 687 3 500 61 836 87 836 26 000 30 % 26 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -409 549 -237 021 -1 479 969 -1 504 969 -25 000 2 % -25 000

9 Renter, avdrag mm 8 087 14 483 75 766 75 766 0 0 % 0  
 
Lavere skatteinntekter enn budsjettert og økonomiske utfordringer innen oppvekst og 
kultur og helse og omsorg er hovedårsaken til avviket. Det vil iverksettes tiltak innenfor alle 
driftsområder for å redusere lønnskostnader tilsvarende 26 mill. kroner slik at avsetning til 
lønnsvekst, som vi finner på område 7, kan kompensere for manglende skatteinntekter. 
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Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 
2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 
prognosen nå indikerer vil det ikke kunne foretas noe inndekning i år, men heller øke 
akkumulert underskudd med ytterligere 12,6 mill. kroner. 
Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager. Et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt i KLP sine beregninger av 
kommunens pensjons-utgifter i 2014 vil gjøre dette avviket lavere. Helse og omsorg har noe 
høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne 
institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 
 
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Det er budsjettert en forventning om 25,5 

mill. kroner mer i skatteinntekter enn det som anbefales fra departementet og 

modeller fra KS (Kommunenes Sentralforbund). Tilflytning til kommunen første 

halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt 

skatt i starten på året antyder at budsjettert inntekt vil være vanskelig å oppnå. 

Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015 og er avhengig av 

skatteutviklingen i landet for øvrig. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

Enkelte utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra 

prognosen, og påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 

2015. 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten 
tilstreber å gi et bilde av den økonomiske situasjonen pr mars 2014. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som gir vesentlige endringer i tjenestene vil bli fremmet for politisk 
behandling som enkeltsaker.  
 

Rådmannens vurdering 
Budsjett 2014 er et stramt budsjett og det jobbes systematisk i hele organisasjonen for å 
drifte innenfor tildelte rammer. Det er lagt inn definerte effektiviseringskrav på ca 20 mill. 
kroner i årets budsjett. Etter høstens budsjettbehandling ble et krav om ytterligere 
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effektivisering på 10 mill. kroner fordelt ut på alle driftsenhetene. Etter årets første 
måneder viser skatteinntektene at vi ikke kan forvente å få så høye inntekter som er lagt til 
grunn i budsjettene, og det er nå behov for ytterligere tiltak ved å ikke kompensere for 
lønnsvekst tilsvarende 26 mill. kroner. Til sammen utgjør dette ca 56 mill. kroner. Det er et 
stort tall, men sett i forhold til budsjettets størrelse bør det være muligheter. 
At prognosen fremdeles viser et merforbruk er bekymringsverdig. Rådmannen og 
kommunalsjefer jobber nå tett med sine ledere for å endre på dette, slik at rammene i 
budsjett 2014 ikke overskrides. Tiltak vil iverksettes fortløpende, og ved behov for 
betydelige endringer i tjenestene vil disse legges frem til politisk behandling i forbindelse 
med 1. tertialrapport. 
Det er nødvendig for kommunen å sikre seg en drift som balanserer inntekter og utgifter. 
Slik kan det skapes et fremtidig økonomisk handlingsrom for å kunne ta de beslutningene 
som styrer Ringerike kommune i den retning som befolkningen selv ønsker gjennom 
politiske avgjørelser. 

 
Vedlegg 
Månedsrapport mars 2014 

 
  
 Ringerike kommune, 24.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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KS sak 64-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1550-2  Arkiv: 210 &14  

 
Sak: 91/14 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 

merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 
2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 
3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE KOMMUNE  
 

Arkivsaksnr.: 14/1550  Arkiv: 210 &14  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/14 Formannskapet 13.05.2014 
64/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

6. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

7. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

8. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
9. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
10. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Saken omhandler Ringerike kommunes samlede regnskap for 2013 og årsrapport med 
årsberetning for 2013. Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskap og årsregnskap 
med årsberetning gir et tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2013.  
 

Innledning / bakgrunn 
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner 
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas 
av kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning. 
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal omtale viktige 
hendelser samt en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet gjennom 
året. Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning 
redegjør for oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens 
tjenesteproduksjon.  
 
Årsberetningen (pliktig del) er en del av årsrapporten for 2012 og omfatter kapitlene 
”Økonomisk analyse”, ”Arbeidsmiljø” og ”Miljørapport”. Det er utarbeidet egen årsrapport 
for finansområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Regnskapet for 2013 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 6,1 
millioner kroner. Det er overført 11,9 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter 
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overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 
regnskapsmessig merforbruk i 2013 på 6,5 millioner kroner. 
Ringerike kommunes finansielle situasjon er krevende etter å ha hatt driftsunderskudd i 
årene 2007, 2008, 2009 og 2013. Det akkumulerte underskuddet økte med 6,5 millioner 
kroner i løpet av 2013 og er nå på 27,7 millioner kroner. Det gode resultatet i 2012 hadde 
sammenheng med inntektsføring av et stort premieavvik, og ikke resultat av overskudd på 
den ordinære driften. 
I 2013 ble det avsatt 45,6 millioner kroner til inndekning av tidligere års underskudd. 
Inndekningen ble finansiert av overskuddet fra 2012 som ved behandlingen av regnskapet i 
kommunestyret ble vedtatt avsatt til inndekning av tidligere års merforbruk.  
I budsjett 2013 skulle det resterende underskuddet på 21,2 millioner kroner dekkes inn. I 
tillegg ble det budsjettert med en avsetning på 9,3 millioner kroner til disposisjonsfond. 
Dette ble ikke en realitet og det akkumulerte underskuddet er i stedet økt med 6,5 millioner 
kroner og utgjør 27,7 millioner kroner pr 31.12.2013. 
Driftsnivået i Ringerike kommune er i dag for høyt i forhold til driftsinntektene. Dette er 
meget utfordrende sett i lys av et forventet økt investeringsbehov den nærmeste tiden og 
at kommunen har et betydelige vedlikeholdsetterslep allerede.  
For å sikre fokus på gjennomføring av tiltak knyttet til langsiktige strategier valgte 
rådmannen å prosjektorganisere noen sentrale oppgaver i 2013. Gjennomførte tiltak 
knyttet til langsiktige strategier er:  

 Omdømmeprosjektet har gjennomført en vellykket kompetansedag for alle ansatte.  

 SOS barnebyer har besluttet å gå videre i samarbeid med Ringerike kommune om 
etablering av en barneby i Hønefoss.  

 Prosjekt Tildelingspraksis har levert et forslag til samarbeidsmodell som skal sikre 
helhetlig og helsefremmende løsninger for barn og familier med sammensatte 
behov.  

 Prosjekt Kontinuerlig forbedring har gjennomført prosessforbedringer i to piloter. 
Det er arbeidsprosessen som sikrer innhenting av sykelønnsrefusjon og 
arbeidsprosessen for utførelse av velferdstjenesten boligtildeling. Resultatet av 
prosjektet er utvikling av kompetanse på gjennomføring av 
arbeidsprosessforbedring. Prosjektet er overført linjen som innarbeider erfaringer i 
videre arbeid med utvikling av lederverktøy.  

 Arealprosjektet har avlevert rapport med dokumentasjon av forvaltning, drift og 
vedlikeholdskostnader over alle eiendommer og anbefalinger til videre 
utviklingsarbeid.  

 Prosjektet som fulgte opp gjennomføring av alle kostnadsreduserende tiltak i 
budsjett 2013 ble avsluttet 1.halvår med gode resultat. Prosjektet hadde god 
kontroll på tiltak, ledere fikk god støtte og utviklet kompetanse om omstilling og 
nedbemanning. Ansvar for videre gjennomføring av tiltak ble overført til linjen.  

Resultatene for arbeidsmiljøet viser at nærværet har økt i 2013 med 10 % sammenlignet 
med 2012. Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser at medarbeidertilfredsheten er på det 
høyeste nivået siden 2009. 
Det samlede nærværet i 2013 gikk opp med 10 % sammenlignet med 2012. Kommunens 
sykefravær ligger fortsatt 0,7 prosentpoeng over gjennomsnittet i forhold til landets øvrige 
kommuner (NAV-statistikk 3.kvartal 2013). 
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Økonomiske forhold 
Hovedfokus  de siste år har vært knyttet til kostnadsreduksjoner for at Ringerike Kommune 
skulle gjenvinne handlefrihet og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd.  Det 
er i regnskapet for 2013 avsatt kroner 45.589.752,93 til dekning av tidligere års underskudd, 
som tilsvarer kommunestyrets disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2012 
regnskapet.  
 
Kommunelovens § 48.4 ”Årsregnskapet og årsberetningen” har bestemmelser om 
inndekking av regnskapsmessig underskudd hvor det fremgår at ”Underskudd på 
årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres 
opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og 
fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at 
underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år.”   
I praksis vil dette si at inndekning må gjøres innen fire år etter det år underskuddet oppsto. 
Underskudd fra 2008 skal derfor være inndekket senest i regnskap for 2012 og underskudd 
fra 2009 skal være inndekket senest i regnskap 2013 for å overholde kommunelovens 
bestemmelser.   
 
Regnskap 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk på kroner 6.505.284,97. Revisjonen 
påpeker imidlertid at strykningsreglene i forskriften ikke er fulgt. Regnskapet skulle vært 
gjort opp med kroner 0,- i resultat, og regnskapsført avsetning til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk skulle vært redusert med kroner 6.505.284,97. 
Underskuddet i 2008 var 85,546 millioner kroner.  Det som gjensto å dekke inn var 41,074 
millioner kroner som i utgangspunktet ble dekket med udisponerte midler fra 2012 på 
kroner 45.589.752,93.    
Dette betyr i realiteten at det fremdeles gjenstår ca 2 millioner kroner i udekket 
underskudd fra 2008, og inndekning av underskudd i 2009 på kroner 25.690.952,21 
fremdeles står udekket i sin helhet.  
Totalt gjenstår det å dekke inn tidligere års underskudd på kroner 27.679.654,44 (kroner 
25.690.952,21 fra 2009 og kroner 1.988.702,23 fra 2008).  I budsjettet for 2014 er det 
vedtatt et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 10,2 millioner kroner som kan 
disponeres til å dekke inn tidligere års underskudd.   
Ringerike kommune klarer, etter regnskap 2013, ikke å innfri Kommunelovens § 48.4 og 
rådmannen har via fylkesmannen sendt departementet søknad om utvidet 
dekningsperiode. 

 
Rådmannens vurdering 
Også 2013 har vært preget av høyt fokus på innsparinger og tilpasning av driften.  Det er 
ingen tvil om at dette er krevende for både medarbeidere og brukere. Imidlertid er det 
viktig å trekke frem at det i all hovedsak er gitt gode tjenester også i 2013, og resultatene på 
medarbeiderundersøkelsen var gode.  
Rådmannen vil likevel ikke unnslå at presset merkes i enhetene. Arbeidsdagen oppleves av 
mange som krevende. Allikevel oppleves tjenestene i hovedsak som stabile og gode. 
Utfordringene fremover er at det fremdeles er tilpasning av inntekter og utgifter som må ha 
størst fokus. Vi opplever kontroll på driften, men det er et stykke frem til vi får et 
økonomisk handlingsrom som vil gjøre oss i stand til å håndtere et stadig økende etterslep 
på vedlikehold og et fremtidig investeringsbehov. 
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Kommunen mottok i 2013 skatt og netto inntektsutjevning på til sammen 695,3 millioner 
kroner. Dette var 26,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Som omtalt i siste 
rapportering fra november 2013 var det i budsjettet forutsatt en høyere skattevekst enn 
det som ble lagt til grunn i Departementets beregninger. Resultat for landet ble en lavere 
skattevekst enn forutsatt i Departementets beregninger. Spesielt var skatteinngangen for 
landets siste to måneder lavere enn forutsatt. Dette skyldes ifølge KS at andelen av årets 
restskatt som var kommet inn ved utgangen av oktober, var større i 2013 enn i 2012 og at 
korreksjonen av fordelingen mellom skattekreditorene som ble gjennomført i november slo 
negativt ut for kommunene.  
Skatt i % av landsgjennomsnittet i Ringerike utgjorde omtrent samme andel i 2013 som i 
2012 (85,3 % mot 85,2 %). 
Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør 
Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntekts- 
og utgiftssiden. Samtidig må nedbetaling av tidligere års underskudd prioriteres for å 
gjenvinne kommunens handlefrihet og forbedre likviditetssituasjonen. Rådmannen er i tett 
dialog med fylkesmannen som også påpeker dette i sitt godkjenningsbrev vedrørende 
budsjett 2014 og handlingsprogram for 2014-2017. 

 
Vedlegg 

1. Regnskap for 2013 
2. Årsrapport for 2013 
3. Revisjonsberetning for 2013 
4. Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 8. mai 2014 til kommunestyret 

 
NB! Vedlegg 4 ettersendes eller deles ut i formannskapsmøte 13. mai. 
 

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, 28.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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2013 

 

Wenche Grinderud var rådmann fram til 31.08.2013 og Knut E. Helland var konstituert rådmann i 
perioden 01.09.2013-31.12.2013. 

Januar Februar Mars April 
Byggesaksavdelingen 
arrangerer 
bransjeseminar. 

Ringeriksregionen 
kommer på 21. plass i 
NHOs næringslivsNM. 

Godt regnskapsresultat 
for 2012. 

Kommunestyret vedtok 
Folkehelsemeldingen 
2012-2020. 

Kulturnettverk 
Ringerike arrangeres 
for første gang. 

Friluftsområder i 
Hønefoss kartlegges. 

Den første Helse- og 
omsorgskonferansen 
arrangeres. 

Frivillige og kommunen 
samarbeider om rydde-

aksjoner i 
grøntområder. 

Mai Juni Juli August 
Flomvarsel og store 
vannmengder i 

Begnavassdraget og 
Storelva.  

H.M. Dronning Sonja 
fikk overrakt 75-
årsgave på 
Plantebørsen. 

100 år med allmenn 
stemmerett ble markert 

med opptog og 

arrangement i Søndre 
Park.  

Den unge kunstneren 
Vilde Bang Foss vant 
Drømmestipend. 

Samarbeidsavtale om 
praksisplasser 

mellom Menova og 

Ringerike kommune 
gir flere mulighet til 
arbeidstrening og 
opplæring. 

Kommunestyret vedtar 
at Ringerike kommune 

etablerer eget 

”Innvandrerråd” fra 
1.1.2014. 

Wenche Grinderud 
slutter som rådmann. 

September Oktober November Desember 

Vi er bra på service - 
19.plass på 
Forbrukerrådets 
undersøkelse. 

Vellykket 
Oppvekstkonferanse 
med tema «Ringerike 
best for barn».  

 

10d ved Veienmarka 
ungdomsskole gikk til 
topps i konkurransen 
om beste film i Ocean 
Talent Camp 2013 

Tore Isaksen tilsatt som 
rådmann fra 1. januar 
2014. 

Dårligere 
skatteinngang enn 
forventet gjør at 
regnskapsresultatet 
for 2013 ser ut til å 
bli negativt. 

Snøballfilm filmet 
lærlinger ved IT-
enheten, Færdenmarka 
bofellesskap og i 
Tyristrand barnehage til 
en opplysningsfilm for 
KS. 

Side 65 av 516



Ringerike kommune 
Årsrapport 2013  

 

  

Side 3 

 

Ringerike kommune  
 

 

 

  

95 tjenestesteder 

2 254 ansatte 

81% kvinner 

 

624 barn i kommunale barnehager 

3 143 elever i grunnskolen 

875 elever i SFO 

307 elever i kulturskolen 

Vannverket har 

produsert 3 386 452 m3 

vann og renset 
2 920 252 m3 kloakk. 

Kommunestyret har hatt  

11 møter og behandlet  
150 saker. 

Kommunens budsjett er på 

vel 1,8 milliarder kroner.  

 

Lønn og sosiale utgifter:  

67% av driftsbudsjettet 
 

Skatteinntekter: 627,5 
millioner kroner 

Hjemmetjenesten yter 

hjelp til mer enn 1 000 
brukere. 

 

Ringerikskjøkken har levert 

ut 27 000 enkeltposjoner til 

hjemmeboende og 
servicesentra. 

 

På Hvelven omsorgssenter 

er det opprettet 21 
dagplasser for demente. 

Helsestasjon for ungdom 

har hatt 1 520 
henvendelser 

Flyktningetjenesten har 
bosatt 30 flyktninger.  

Barneverntjenesten mottok 

279 meldinger, mot 201 i 
2009. 

Krisesentertilbud til mer 

enn 100 000 innbyggere - 

Ringerike er 
vertskapskommune. 

Interkommunal legevakt 
for ca. 60 000 innbyggere.  

29 624 innbyggere 

1 553 km2 

 

Brann og redning hadde 

598 utrykninger.  

Det ble hogd 243 000 m3  

tømmer. 

Byggesak behandlet 634 

delegasjonssaker og brukte 

i gjennomsnitt 9 dager pr 
sak. 

Feierne feide 7 253 piper. 
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Innledning 

Økonomi 
Regnskapet for 2013 viser et netto driftsresultat på 6,1 millioner kroner. Dette er 

vesentlig svakere enn det budsjetterte driftsresultatet på 44,3 millioner kroner. Avviket 

fra budsjettet er dermed 38,2 millioner kroner. Regnskap 2013 endte med et 
regnskapsmessig merforbruk på 6,5 millioner kroner.  

Tjenesteområdene leverte samlet økonomiske resultater med et lite negativt avvik i 
forhold til budsjett som vist i regnskapsskjema 1 B: 

 

Ringerike kommune går inn i 2014 med et akkumulert underskudd på 27,7 millioner 

kroner og resultatet er forverret med 10,5 millioner kroner i forhold til prognosene noe 

som gir et forverret utgangspunkt i forhold til å komme ut av ROBEK enn det som var 

forventet. 

I hovedsak skyldes det negative økonomiske resultatet en alt for optimistisk 

budsjettering av skatteinngang og rammetilskudd. I tillegg har det i 2013 vært en stor 

økning i behovet for økonomisk sosialhjelp, kjøp av eksterne institusjonsplasser og et økt 
press i barnevernet. 

ROBEK 
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK på bakgrunn av økonomisk 

ubalanse i regnskapene for 2007, 2008 og 2009. 

Kommunelovens § 48.4 har bestemmelser om inndekning av regnskapsmessig 

underskudd. I bestemmelsene fremgår det at underskudd på årsregnskapet som ikke kan 

dekkes på budsjettet i det året regnskapet legges fram, skal dekkes inn i det følgende 

års budsjett. Under særlige forhold kan det bestemmes at underskuddet skal dekkes inn 

over ytterligere to år. I praksis vil dette si at inndekningen av underskuddet må gjøres 
innen fire år etter det året underskuddet oppsto. 

Ringerike kommune oppnådde ikke det forventede regnskapsmessige resultatet for 2013, 

slik at underskuddet for 2009 kunne dekkes inn. Dette medfører at kommunen derfor må 

søke departementet om forlengelse ut over fire år med inndekning av underskudd for 

2009 og deler av 2008. 

Utfordringer i arbeidsmarkedet 
I Ringerike begynner nå resultatene av flere år med nedleggelse av arbeidsplasser å 

merkes. I første rekke er det bortfallet av en rekke industriarbeidsplasser som nå gir seg 

utslag i langtidsledighet for personer med denne kompetansen. Det etableres heller ikke 

nye arbeidsplasser i regionen som etterspør kompetansen disse besitter. I tillegg er det 

Regulert Avvik Avvik Opprinnelig

 Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2013 2013 budsjett prosent 2013 2012

0 Folkevalgte og revisjon 6,8 6,6 -0,2 -3,0 % 6,4 6,1

1 Rådmann, strategiske tiltak 17,3 17,2 -0,1 -0,5 % 14,5 14,8

2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 68,3 72,3 4,0 5,5 % 70,4 67,2

3 Oppvekst og kultur 453,0 454,8 1,8 0,4 % 446,0 439,8

4 Helse 676,4 665,9 -10,4 -1,6 % 641,2 659,5

5 Tekniske områder 148,5 153,4 4,9 3,2 % 147,1 141,4

7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v 14,0 10,8 -3,2 29,7 % 55,4 -64,3

Andre områder 0,0 #DIV/0! 0,1

Sum tjenesteproduksjon 1 384,2 1 381,0 -3,2 -0,2 % 1 381,0 1 264,6

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

Mill kr. 

- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet
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en bekymringsfull økning i arbeidsledigheten blant ungdom uten videregående 

opplæring. 

Dette gir både Ringerike kommune og lokalsamfunnet store utfordringer som det må 
jobbes målrettet med og som må prioriteres. 

Vekst og utvikling 
Mot slutten av 2013 ble det for alvor satt fart i planene om å prioritere Ringeriksbanen og 

ny E16. Disse samferdselstiltakene vil medføre store positive ringvirkninger for regionen 

og Ringerike kommune. Utfordringene vil bli å møte disse på en god måte og være i 
stand til å påvirke utviklingen i forkant. 

Det er forventet en betydelig befolkningsvekst som følge av økt tilflytting når bane og vei 

knytter Ringerike nærmere Osloregionen. De nye samferdselsløsningene vei og bane er 

nasjonale løsninger som tar tak i utfordringer utover kun det å løse Ringerikes ønsker om 

vekst.  

Imidlertid legger dette press på kommunen i forhold til raskt å komme i en situasjon hvor 

man kan gjennomføre nødvendige investeringer for å endre og tilpasse det kommunale 
tjenestetilbudet til veksten fremover. 

Etikk 
En egen politisk sak om revisjon av Ringerike kommunes etiske retningslinjer ble 
behandlet på høsten i 2013 og arbeidet med revideringen skal starte opp i 2014.  

Formålet med de etiske retningslinjene skal være å sikre en høy etisk standard på alt 

kommunen foretar seg. Det skal ikke kunne reises tvil om upartiskhet, habilitet eller 
objektivitet blant de folkevalgte, kommunens ansatte eller de beslutninger som fattes. 

Åpenhet er viktig i arbeidet med etikk. Alle ansatte og folkevalgte i kommunen er derfor 

oppfordret til å registrere sine verv og økonomiske interesser i 
www.styrevervregisteret.no. 

Ringerike kommune tar etikk på alvor og meldte seg i 2013 inn i Transparency 

International Norge. 

Ringerike 2020 
Ringerike kommune trenger økonomisk handlingsrom for å møte utfordringene fremover.  

For å få dette til er kommunen avhengig av å gjennomføre strukturelle endringer i 

tjenesteproduksjonen. I 2013 ble det derfor igangsatt et prosjekt som innen sommeren 

2014 skal utarbeide strategier og tiltak for å skape økonomisk handlingsrom slik at 

Ringerike kommune kan finansiere nødvendige investeringer og møte fremtidige 

forpliktelser og utfordringer.  

Prosjektet skal også finne løsninger for å «bygge en ny kommune» som leverer tjenester 
til en lavere kostnad enn i dag.  

For å sikre vekst gjennom økt tilflytting og etablering av nye arbeidsplasser er det 

avgjørende at kommunen fremstår som en attraktiv kommune med godt omdømme. 
Dette er også en viktig del av prosjektet Ringerike 2020. 

 

 

Ringerike kommune, 28.mars 2014 

 

Tore Isaksen 
Rådmann 

  

Side 69 av 516

http://www.styrevervregisteret.no/


Ringerike kommune 
Årsrapport 2013  

 

  

Side 7 

 

Befolkningsutvikling  

Pr. 31. desember 2013 hadde Ringerike 29 624 innbyggere. Befolkningen økte i 2013 

med 224 personer.  Ringerike har de siste årene opplevd en svak, men positiv økning i 
folketallet på 0,5 til 1 % årlig. For 2013 utgjorde veksten 0,76 %.   

 

Tabellen viser folketall i Ringerike kommune pr 31.12 i perioden 2000 til 2013. 

 

Befolkningens alderssammensetning 
Minst like interessant som de rene befolkningstallene er det å studere alders-

sammensetningen sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid. Etter 

følgende tabell viser alderssammensetningen i Ringerike kommune sammenlignet med 

fylket og landet: 

 

Tabellen viser at Ringerike har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet, mens 
andelen unge ligger betydelig under lands- og fylkesgjennomsnittet.  

  

27 000

27 500

28 000

28 500

29 000

29 500

30 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ringerike 

2009

Ringerike 

2010

Ringerike 

2011

Ringerike 

2012

Ringerike 

2013

Indeksert

Ringerike vs. 

landet 2013

Buskerud 

2013

Landet     

2013

Andel 0 åringer 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 75,00 % 1,0 1,2

Andel 1-5 år 5,3 5,3 5,3 5,4 5,3 85,48 % 6,0 6,2

Andel 6-15 år 11,4 11,1 11,1 10,9 10,8 89,26 % 12,1 12,1

Andel 16-18 år 4 3,9 3,9 3,7 3,6 92,31 % 3,8 3,9

Andel 19-24 år 7,4 7,7 7,9 7,9 7,9 98,75 % 7,2 8,0

Andel 25-66 år 55,8 55,7 55,5 55,7 55,5 100,91 % 55,4 55,0

Andel 67-79 år 9,6 9,7 9,8 10,0 10,6 112,77 % 10,0 9,4

Andel 80 år og over 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 123,26 % 4,4 4,3

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
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Befolkningsendring Ringerike – gruppert etter alder 

 

 

 

Det har i 2013 vært en reduksjon i antall yngre innbyggere. Ser man samlet på gruppen 

fra 0 – 19 år var det en nedgang fra 2012 til 2013 på 45 personer. Mens gruppen fra 67 
år og eldre har hatt en vekst på 169 personer. 

 

Fødselsoverskudd og nettoinnflytting 2000 – 2013 
 

 

 

 

Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten i kommunen var ved årets utgang 3,4 %, det vil si at 525 personer er 

registrert arbeidsledige. I Buskerud og for hele landet er 2,6 % registrert helt ledige. 

I aldersgruppen 15-29 år var 4,1 % arbeidsledige, det er omtrent som på landsbasis.  

I aldersgruppen 30-74 år var arbeidsledigheten 3,2 %, mens den på landsbasis var rundt 
2,2 %.  

Tallene er hentet fra statistikkbanken til Statistisk Sentralbyrå og hovedtall fra NAV.  

 

  

Befolkning pr 31.12 

fordelt på 

aldersgrupper

Ringerike 

2009

Ringerike 

2010

Ringerike 

2011

Ringerike 

2012

Ringerike 

2013

Endring fra 

2012 til 2013

Andel 0 åringer 313 325 307 267 281 14

Andel 1-5 år 1 533 1 525 1 563 1 592 1 568 -24

Andel 6-15 år 3 272 3 227 3 232 3 206 3 195 -11

Andel 16-18 år 1 152 1 137 1 133 1 098 1 074 -24

Andel 19-24 år 2 124 2 221 2 305 2 308 2 329 21

Andel 25-66 år 16 069 16 111 16 236 16 372 16 451 79

Andel 67-79 år 2 763 2 800 2 869 2 953 3 145 192

Andel 80 år og over 1 580 1 600 1 591 1 604 1 581 -23

Totalt 28 806 28 946 29 236 29 400 29 624 224

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fødsels-overskudd -39 -52 -67 -5 1 -26 -27 -64 -18 3 23 -1 -35 -14
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring 163 -58 231 26 8 145 205 203 139 162 112 289 201 225
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Økonomisk analyse 

Regnskapsresultat 2013 

Regnskapet for 2013 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 6,1 

millioner kroner. Det er overført 11,9 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter 

overføring til investeringsregnskapet og avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 
regnskapsmessig merforbruk i 2013 på 6,5 millioner kroner. 

I 2013 ble det avsatt 45,6 millioner kroner til inndekning av tidligere års underskudd.  

Inndekningen ble finansiert av overskuddet fra 2012 som ved behandlingen av 

regnskapet i kommunestyret ble vedtatt avsatt til inndekning av tidligere års merforbruk.  

I budsjett 2013 skulle det resterende underskuddet på 21,2 millioner kroner dekkes inn. 

I tillegg ble det budsjettert med en avsetning på 9,3 millioner kroner til disposisjonsfond. 

Det akkumulerte underskuddet er i stedet økt med 6,5 millioner kroner og utgjør 27,7 
millioner kroner pr 31.12.2013. 

Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget 

godkjenning og kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse etter kommunelovens § 60 

nr. 1a. Det betyr bl.a. at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne 
foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.  

Siden kommunen, ved årets regnskapsresultat, ikke følger den oppsatte / forpliktende 

planen for inndekning, er det sendt brev til Departementet v/Fylkesmannen datert 

13.02.2014. Her søkte kommunen om forlengelse av inndekningsperioden utover fire år, 
for å dekke gjenstående underskudd for 2009 (21,1 millioner kroner). 

Ringerike kommune har i 2013 et netto driftsresultat på 0,3 prosent av brutto 

driftsinntekter og foreløpige tall. Kostra tall pr 15.mars viser et landssnitt uten Oslo på 

2,4 prosent.  Sett i forhold til landsgjennomsnittet viser dette nøkkeltallet følgende 

utvikling i Ringerike siste 10 år: 

 
 

Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den økonomiske balansen. Netto 

driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et 

uttrykk fra hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid 

bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 prosent av driftsinntektene. For Ringerike vil det 
utgjøre 50-60 millioner kroner årlig.  
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Ringerike Landsnitt uten Oslo
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Grafen viser at netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter har ligget godt under 3 % i 

Ringerike i hele perioden, med unntak av 2012. Samtidig viser også utviklingen at den 

samsvarer i stor grad med landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til det gode resultatet i 
2012 var inntektsføring av premieavvik pensjoner på 63,8 millioner kroner.    

 

Driftsregnskapet – sentrale inntekter og utgifter 

 
 

  

Regulert Avvik Avvik Opprinnelig

 Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2013 2013 budsjett i prosent 2013 2012

Skatt på formue og inntekt -627,5 -646,0 -18,5 -2,9 % -646,0 -597,6

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 0,5 1,0 % -54,5 -54,8

Sum skatteinntekter -682,5 -700,5 -18,0 -2,6 % -700,5 -652,4

Ordinært rammetilskudd -679,1 -687,0 -7,9 -1,1 % -687,0 -657,9

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -44,2 -2,0 -4,5 % -44,2 -38,5

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 -15,2 -1,1 -7,2 % -15,2 -8,1

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -746,4 -11,0 -1,5 % -746,4 -704,4

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -29,6 -0,4 -1,3 % -29,6 -29,6

= Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 476,5 -29,3 -2,0 % -1 476,4 -1 386,4

Renteinntekter og utbytte -8,3 -8,3 0,0 -0,2 % -8,3 -8,2

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -15,0 -6,2 -41,3 % -15,0 -20,2

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter 0,0

Sum finansinntekter -17,2 -23,4 -6,2 -26,6 % -23,4 -28,6

Renteutgifter, provisjon og lån 31,5 33,8 2,3 6,7 % 33,8 30,0

Startlån - renteutgifter 0,0

Avdrag på lån 43,2 42,0 -1,2 -2,9 % 42,0 41,0

Sum finansutgifter 74,8 75,8 1,0 1,4 % 75,8 71,0

= Netto finansutgifter 57,6 52,4 -5,2 -9,9 % 52,4 42,5

Inndekning av tidligere års underskudd 45,6 66,8 21,2 31,7 % 30,5 35,7

Bruk av tidligere års mindreforbruk -45,6 -45,6 0,0 0,0 -7,6

Bruk av likviditetsreserven 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 9,3 9,3

Avsetning bunde driftsfond (netto) 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 30,5 30,5 100,0 % 30,5 28,2

Overført fra drift til investeringsregnskapet 11,9 12,6 0,7 5,5 % 12,6 5,5

Sum til fordeling drift -1 377,7 -1 381,0 -3,3 -0,2 % -1 381,0 -1 310,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,2 1 381,0 -3,2 0,0 1 381,0 1 264,6

Regnskapsmessig mer+/mindreforbruk- 6,5 0,0 -6,5 0,0 -45,6

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

Mill kr. 

- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet
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Skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning 

Kommunens skatteinntekter i 2013 utgjorde 627,5 millioner kroner. Dette var 18,5 
millioner mindre enn budsjettert.  

Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger utjevnes, delvis gjennom skatteutjevningen. 

Denne utjevningen skjer løpende gjennom året og kommer med et oppgjør etter 

årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den svikten kommunen har hatt i sine 
skatteinntekter, i forhold til landsgjennomsnittet og utgjør en del av rammetilskuddet. 

Kommunen mottok i 2013 skatt og netto inntektsutjevning på til sammen 695,3 millioner 

kroner. Dette var 26,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Som omtalt i siste 

rapportering fra november 2013 var det i budsjettet forutsatt en høyere skattevekst enn 

det som ble lagt til grunn i Departementets beregninger. Resultat for landet ble en lavere 

skattevekst enn forutsatt i Departementets beregninger. Spesielt var skatteinngangen for 

landets siste to måneder lavere enn forutsatt. Dette skyldes ifølge KS at andelen av årets 

restskatt som var kommet inn ved utgangen av oktober, var større i 2013 enn i 2012 og 

at korreksjonen av fordelingen mellom skattekreditorene som ble gjennomført i 
november slo negativt ut for kommunene. 

Skatt i % av landsgjennomsnittet i Ringerike utgjorde omtrent samme andel i 2013 som i 
2012 (85,3 % mot 85,2 %). 

Rammetilskudd og skjønnsmidler fra staten 

Ringerike kommune fikk overført 679,1 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra 

staten i 2013.  Det er 7,9 millioner kroner lavere enn budsjettert og dette skyldes netto 
inntektsutjevning som omtalt over.   

Skatteutjevningen utgjorde 67,8 millioner kroner, og det ordinære skjønnstilskuddet 5,7 

millioner kroner. Ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen utgjorde til sammen 1,5 
millioner kroner. 

Eiendomsskatt 

Kommunen fikk inn 55 millioner kroner i eiendomsskatt i 2013. Inntekten fordeles på 

Verk og bruk med 23,2 millioner kroner og Annen fast eiendom med 31,9 millioner 
kroner.  

Finansinntekter og – utgifter 

Kommunen fikk inn 8,8 millioner kroner i utbytte fra Ringerikskraft i 2013. Det er 6,2 

millioner kroner lavere enn budsjettert, som omtalt i prognosene siste halvår.  

Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 74,8 millioner kroner og av dette utgjør 

renteutgifter 31,5 millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 43,2 millioner 
kroner, i tråd med Kommunelovens regler i § 50 nr. 7 om minimumsavdrag.  

Renteutgiftene har i 2013 vært 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert og 
avdragsutgiftene ble 1,2 millioner kroner høyere enn budsjettert (netto +1 million). 

Netto finansutgifter ble 57,6 millioner kroner i 2013. Det er 5,2 millioner kroner lavere 

enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak mindre utbytteinntekter Ringerikskraft.  

Overføring til investeringsregnskapet 

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 14,1 millioner kroner, noe som er 1,1 

millioner kroner lavere enn forventet i revidert budsjett 2013. 

Fra 2010 og frem til 2014 vil merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer 

gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet å gi tilsvarende lavere driftsinntekter. 

I tråd med endring i forskrift er 80 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra 
investeringer overført fra drifts- til investeringsregnskapet. 

Det er i 2013 overført 11,9 millioner kroner fra drifts- til investeringsregnskapet mot 
budsjettert 12,6 millioner kroner. Avviket skyldes forsinkelser på investeringer.   
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Oppsummering  

Kommunen har hatt en økning i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på 51,3 

millioner kroner fra 2012 til 2013. Dette utgjør en vekst på 4 %. Siden utbytteinntektene 

fra Ringerikskraft i 2013 ble 11,4 millioner kroner lavere enn i 2012, utgjør den samlede 

veksten i frie inntekter inkludert utbytteinntekter kun 3 %. 

Svikten på inntektssiden er rapportert i prognosene gjennom året, men det er ikke 

foretatt budsjettjusteringer. Siste prognose fra november viste enn prognose på 

inntektssvikt med om lag 28,3 millioner kroner, men ved avleggelse av regnskapet 

utgjorde inntektssvikten i forhold til budsjett til sammen 34,5 millioner kroner. 

Hovedårsaken er den lave skatteinngangen i landet og i Ringerike siste to måneder i 
2013 som ikke var tatt godt nok høyde for i prognosen.  

Driftsinntekter fordeling 

Figuren viser hvordan de totale driftsinntektene fordeler seg på ulike typer inntekter. 

 

 
 

Felles skatteinntekter og rammetilskudd fra staten er i utgangspunktet inntekter 

kommune i liten grad kan påvirke. For 2013 utgjorde disse inntektene 69,3 % av de 

totale driftsinntektene til kommunen. 

Driftsinntekter – utvikling  

 

 
 

De totale driftsinntektene i 2013 var på 1,9 milliard kroner, en økning på 92 millioner 

kroner i forhold til 2012. Av økningen utgjør vekst i skatt og rammetilskudd 51 millioner 

og økning i refusjoner 33,6 millioner kroner. Økningen i refusjoner fordeler seg med 13 

millioner fra staten (herav ressurskrevende tilskudd 3,6), 4 millioner fra kommuner, 3,6 

millioner fra private, 3,2 millioner fylket og 9,7 millioner momskompensasjon drift og 
investering. Samlet vekst av totale inntekter fra 2012 til 2013 var på 5,1 %. 

  

2011 2012 2013 endring 12-13

Salgsinntekter 198 236     201 675     208 807     7 132         

Refusjoner 214 426     226 649     260 300     33 651        

Rammetilskudd 604 472     659 537     679 627     20 090        

Andre statlige overføringer 56 362      52 192      52 322      130            

Skatt på inntekt og formue 556 313     597 623     627 498     29 875        

Eiendomsskatt 53 981      54 788      55 023      235            

Andre direkte og indir skatter 311           314           314           -               

Overføringer fra andre 3 394        1 634        2 528        894            

SUM 1 687 495 1 794 412 1 886 419 92 007
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Særskilte forhold vedørende inntekter regnskap 2013 
En opprydding av gamle legatmidler har i 2013 medført en inntektsføring i driften med til 
sammen 0,7 millioner kroner.  

Kommunen hadde, sammen med seks andre kommuner, tatt ut stevning mot 

leverandøren av kommunens ERP-løsninger, EVRY AS.  Dom i saken ble avsagt 19.12.13 

med ankefrist 29.01.14. EVRY ble dømt til å betale kommunen et prisavslag og 

erstatning for saksomkostninger på 2,1 millioner kroner og beløpet er inntektsført i 
kommunens driftsregnskap pr 31.12.2013. 

 

Driftsutgifter - fordeling 
Figuren viser hvordan de totale driftsutgiftene fordeler seg på ulike typer utgifter. 

 

 
Lønnsutgiftenes andel av kommunens samlede utgifter utgjør 67,4 % i 2013. 

 

Driftsutgifter - utvikling 

 
 

Lønn og oppgavepliktig ytelser utgjorde 970,7 millioner kroner i 2013. Fra 2012 til 2013 

utgjør økningen 44,6 millioner kroner, en vekst på 4,8 %. Beregnet årslønnsvekst fra 

2012 til 2013 for stillinger i HTA kapittel 4 i KS’ tariffområde er beregnet til 3,54 %, og 
antas å ligge rundt samme nivå for andre kapitler.  

Lønnsoppgjøret i 2013 ble 15 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det ble foretatt en 

budsjettkorrigering hvor midlene ble fjernet fra enhetenes budsjetter og lagt sentralt 
innenfor hvert driftsområde.  

Sosiale utgifter utgjorde 257,6 millioner kroner i 2013. Fra 2012 til 2013 utgjør økningen 

54,3 millioner kroner, en vekst på hele 26,7 %. Veksten skyldes i hovedsak 

pensjonskostnadene som økte med 40,2 millioner kroner (fra 74,7 til 115). Selv om 

reguleringspremien ble lavere i 2013 enn i 2012 øker netto pensjonskostnad på grunn av 
økning i amortisering av premieavvik og høyere premiesatser. 

2011 2012 2013 endring 12-13

Lønn  og oppgpliktige ytelser 889 641                 926 133 970 718              44 585               

Sosiale utg. (arbeidsgiveravgift og pensjon) 244 647                 203 247 257 556              54 309               

Innkjøp egen tjenesteproduksjon 228 482                 238 594 254 395              15 801               

Kjøp fra andre som erstatter egen produksjon 68 009                   167 814 182 094              14 280               

Overføring til stat og mva 46 230                   73 383 78 710                5 327                 

Overføring til andre 162 038                 86 782 98 038                11 256               

Inntekt av fordelte utgifter -19 415                 -24 887 -19 192               5 695                 

SUM DRIFTSUTGIFTER eks avskrivninger 1 619 632                 1 671 066           1 822 319             151 253                
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Samlede utgifter til innkjøp, kjøp fra andre og overføringer til stat fratrukket inntekt av 

fordelte utgifter utgjorde 496 millioner kroner i 2013. Det er en økning på 41,1 millioner 

kroner i forhold til 2012, noe som utgjør 9 %.  Sett i forhold til en generell prisøkning i 

2013 på 2,3 prosent (konsumprisindeks 2013), er dette en stor økning i innkjøp. 

Hovedårsaken til veksten er kjøp av eksterne institusjonsplasser og økte husleieutgifter.  

Utgifter til overføringer andre utgjorde 98 millioner kroner i 2013. Det er en økning på 
11,3 millioner kroner i forhold til 2012, noe som utgjør en økning på 13 %. 

Hovedårsaken til veksten ligger i økte sosialhjelpsutbetalinger.   

Kommunens totale driftsutgifter etter inntekt av fordelte utgifter var 1,822 milliard 

kroner i 2013. I forhold til 2012 er dette en økning på 151,3 millioner kroner, en vekst på 

9 %. Dersom vi holder veksten i pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift utenfor blir 

veksten 6,6 %.    

Utvikling akkumulert premieavvik  
 

I perioden 2003-2013: 

 

 
 

Fra 2003 ble det innført regler for regnskapsføring av premieavvik og amortisering av 

premieavvik. Premieavvik er differansen mellom den innbetalte premien og regnskapsført 

netto pensjonskostnad. I perioden 2003 til 2011 ble premieavviket i Ringerike amortisert 

over 15 år og fra 2012 ble det endret til 10 år. Redusert amortiseringstid (nedbetaling) 

vil belaste regnskapet med høyere pensjonskostnader i årene framover enn det som har 
vært hittil.  

Som grafen viser ble det en kraftig økning i akkumulert premieavvik i 2012. Dette utgjør 

en betydelig likviditetsmessig belastning for Ringerike kommune og det akkumulerte 

premieavviket ved utgangen av 2013 var på 142,4 millioner kroner inkludert 
arbeidsgiveravgift.  

Særskilte forhold utgifter 2013 
Billighetsutvalget har hatt tre møter i 2013, og har behandlet 8 saker.  Det er utbetalt 

erstatning i 6 av sakene, med til sammen kr. 1,6 millioner kroner. To av sakene er 

behandlet i klagenemnden. Her fikk den ene klageren medhold, mens i den andre 

klagesaken ble utvalgets vedtak opprettholdt. 
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Kommunens økonomiske situasjon 
Ringerike kommunes finansielle situasjon er krevende etter å ha hatt driftsunderskudd i 

årene 2007, 2008, 2009 og 2013. Det akkumulerte underskuddet økte med 6,5 millioner 

kroner i løpet av 2013 og er nå på 27,7 millioner kroner. Det gode resultatet i 2012 

hadde sammenheng med inntektsføring av et stort premieavvik, og ikke resultat av 
overskudd på den ordinære driften. 

De samlede inntektene økte med 5,1 % fra 2012 til 2013, mens driftsutgiftene økte med 

9 % (uten pensjon 6,6 %).  Budsjett 2013 inneholdt definerte innsparingskrav på 20 

millioner kroner. Mange av tiltakene er gjennomført og vil gi varige reduksjoner i 

driftsutgiftene i tiden fremover. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de 

økonomiske målene for enkelte av tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. Det er stor 
vekst i etterspørselen av tjenester innenfor spesielt helse- og omsorg.      

Driftsnivået i Ringerike kommune er i dag for høyt i forhold til driftsinntektene. Dette er 

meget utfordrende sett i lys av et forventet økt investeringsbehov den nærmeste tiden 

og at kommunen har et betydelige vedlikeholdsetterslep allerede. Prosjekt «Ringerike 

2020» er satt i gang og skal skape økonomisk handlingsrom og en kommuneøkonomi i 

balanse. Effektmål i dette prosjektet er et endret økonomisk handlingsrom på 100 til 200 

millioner kroner. 

For å vurdere kommunens økonomiske stilling sammenlignet med andre kommuner kan 

det være fornuftig å benytte KOSTRA-tall. Hvis vi sammenligner Ringerike kommune mot 

KOSTRA gruppe 13 (gruppe av sammenlignbare kommune), Drammen, Nedre Eiker og 
Kongsberg viser det følgende: 

 
 

Frie inntekter pr innbygger (rammetilskudd og skatteinntekter) er noe lavere i Ringerike 

enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, Kongsberg og Drammen, og ligger på samme 

nivå som Nedre Eiker. Brutto driftsinntekter i Ringerike ligger lavere enn både KOSTRA-

gruppe 13 og Kongsberg, men noe høyere enn Drammen og Nedre Eiker. Drammen og 
Nedre Eiker har blant annet ikke eiendomsskatt. 

Nøkkeltallet lånegjeld i kr pr innbygger viser at Ringerike kommune har et lavt 
gjeldsnivå, både i forhold til lånegjeld pr innbygger og i prosent av driftsinntektene. 

Utfordringen i Ringerike ligger først og fremst i å redusere driftsnivået innenfor dagens 
tjenesteproduksjon.  

  

kommune Ringerike Ringerike Ringerike Gruppe 13 Drammen Nedre Eiker Kongsberg
år 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013

Frie inntekter per innbygger, kr 39 704 42 761 44 124 45 371 44 925 44 101 45 802
Brutto driftsinntekter pr innbygger, kr 58 013 61 327 63 961 66 826 63 446 60 832 69 907
Brutto driftsutgifter per innbygger, kr 57 264 58 840 63 512 65 345 64 349 61 043 68 344
Netto lånegjeld per innbygger, kr 25 538 25 998 27 169 54 251 96 498 45 973 37 333
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 44,0 42,4 42,5 81,2 152,1 75,6 53,4
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Finansresultat 2013 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. Netto 

finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men det skyldes lave renteutgifter og kan 
ikke forventes å vedvare. 

Netto finansutgifter 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper og 

mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i investeringsregnskapet. Finansutgiftene 

består av renteutgifter og avdrag på investeringslån samt avdrag på startlån og 
etableringslån som utgiftsføres i investeringsregnskapet. 

Netto finansutgifter utgjør i 2013 om lag 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for 
maksimale netto finansutgifter. 

Faktiske netto finansutgifter i 2013 ble 6 millioner kroner høyere enn opprinnelig 

budsjett. Årsaken er lavere utbytte fra Ringerikskraft på 6,2 millioner kroner. 
Finansinntekter, rente- og avdragsutgifter ble omtrent som budsjettert. 

Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden har vært 2,25 prosent som 
ble noe lavere enn budsjettert rente på 2,9 prosent. 

Budsjettet for avdrag på lån er et estimat på minimumsavdragsnivået. 
Minimumsavdraget ble på 43,2 millioner kroner. 

Utvikling i likviditet 

 
Likviditetsutviklingen har gått fra et akseptabelt nivå i 2007, gjennom et bunnivå i 2009, 

til omtrent samme lave, ikke anbefalte nivå de fire siste årene. Den svake likviditeten 

skyldes flere år med driftsunderskudd og et betydelig bokført premieavvik. Ved utgangen 

av 2013 er akkumulert driftsunderskudd 27,7 millioner kroner, mens akkumulert 

premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift er 142,4 millioner kroner. Likviditetsutfordringen 

for kommunen ligger tett oppunder summen av disse to verdiene. 
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Utvikling i gjeldsportefølje 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 2013: 

 

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

Fylkesmannen godkjente låneopptak til finansiering av investeringer på 98,853 millioner 

kroner og 35 millioner kroner i nye startlån i 2013. Total vekst i låneporteføljen ble 81,6 

millioner kroner etter avdragsbetaling. 

Årets lån til investeringsformål ble tatt opp i 1.tertial og inngått som et fastrentelån i 
Kommunalbanken med 10 års bindingstid. 

Investeringsregnskapet 
De fleste byggeprosjektene går over flere år, men det er presisert fra Kommunal- og 

regionaldepartementet at investeringsbudsjettet er å anse som årsavhengig på lik linje 

med driftsregnskapet.  I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig.  

Totalkostnadene for de enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av 
regnskapet for 2013. 

 

 

Avvik  
I Kommunestyremøter i juni, august og oktober ble det vedtatt utsettelser av i alt 63,7 

millioner kroner investeringsmidler (sak 70/13, 90/13 og 113/13). Til tross for utsettelser 

av betydelige investeringsbeløp, viser investeringsregnskapet for 2013 udisponerte 
midler på om lag 46 millioner kroner.  

Investeringstakten har tatt seg noe opp i 2013, og faktiske investeringsutgifter ble 

omtrent som årets låneopptak. Det er fremdeles et etterslep på planlagte investeringer i 
størrelsesorden 100-110 millioner kroner. 

  

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 31.12.2012 827,8                   133,1             960,9                          

Årets avdrag 43,2                     5,5                48,7                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Årets låneopptak 98,8                     31,5               130,3                          
Per 31.12.2013 883,4                   159,1             1 042,5                       

   Regnskap 2013

 Regulert 

budsjett 2013

Opprinnelig 

budsjett 2013 Avvik regn./bud

Investeringer anleggsmidler 102 149 413,76       148 393 084,88   109 245 000,00   -46 243 671,12    

Utlån og forskutteringer   43 631 164,04         38 800 000,00     38 800 000,00     4 831 164,04        

Avdrag på lån             5 529 560,83            5 784 000,00        5 784 000,00        -254 439,17         

Avsetninger         10 459 592,32         1 815 933,29        500 000,00           8 643 659,03        

Årets finansieringsbehov  161 769 730,95       194 793 018,17   154 329 000,00   -33 023 287,22    

Bruk av lånemidler         -110 594 963,87     -173 689 510,17 -133 853 000,00 63 094 546,30     

Salg anleggsmidler      -8 294 437,80          -278 168,00         -                          -8 016 269,80      

Tilskudd til investeringer -                              -                          -                          -                          

Motatte avdr utlån -24 406 922,95        -4 414 000,00      -4 076 000,00      -19 992 922,95    

Andre inntekter    -1 632 787,28          -                          -1 632 787,28      

 Sum ekstern finansiering -144 929 111,90     -178 381 678,17 -137 929 000,00 33 452 566,27     

Overført fra driftsregn.  -11 912 757,06        -12 611 340,00    -12 600 000,00    698 582,94           

Bruk av avsetninger        -4 927 861,99          -3 800 000,00      -3 800 000,00      -1 127 861,99      

Sum finansiering      -161 769 730,95     -194 793 018,17 -154 329 000,00 33 023 287,22     
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Tabellen nedenfor viser de største prosjektene det ble jobbet med i løpet av 2013: 

Prosjekt (millioner kroner) 
Budsjett 2013 Regnskap 2013 

Barnehager:      

Utvidelse/oppgradering barnehager  0,4 0,1 

Hønefoss barnehage  0,6 0,2 

Midlertidig barnehage Heggen 0,8 1,0 

Skoler:      

Hallingby skole utbygging 0,3 0,5 

Oppgradering skoler  5,0 3,8 

Universell utforming Ullerål skole 15,1 16,1 

Universell utforming Kirkeskolen 0,6 0,1 

Idrett:      

Heradsbygda idrettsanlegg 3,8 5,7 

Flerbrukshall  5,5 5,0 

Rehabilitering Schjongshallen 1,0 2,1 

Helse og omsorg:      

Helseområdene - påkostning/utstyr  0,9 1,0 

Utskifting av heiser 1,4                           -        

Helse - Austjord beredskap 0,5                           -        

IKT:     

IKT - investeringer  6,5 6,4 

PC elever i ungdomsskolen  2,7 2,9 

IT - Prosjekt skrivere 3,5 0,1 

IT - Elektronisk meldingsutveksling 1,0 1,4 

IT - Nettbrett politikere 0,2                           -        

IT - Nytt øk-/lønns- og personalsystem 1,0 3,2 

IT - Anskaffelse innkjøpsløsning 0,8                           -        

Fellesrådet:     

Fellesrådet - Kirkebygg  0,7 0,1 

Fellesrådet - Oppgradere varmekilde 2,7 1,1 

Fellesrådet - Sprinkling 1,7 1,9 

Øvrig byggforvaltning:     

Eiendom - ENØK 1,0 0,8 

Eiendom - Energimerking 0,5                           -        

Eiendom - Sentral driftsstyring 1,0                           -        

Eiendom - Utstyr renhold og vaktmester 0,3 0,1 
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Prosjekt (millioner kroner) Budsjett 2013 Regnskap 2013 

Krematoriet - Frysecelle for kister 0,2                           -        

Brann og redning:     

BRR - Stigebil ny 7,4 7,7 

Maskinpark/biler mm:      

Teknisk - Maskinpark 2,1 0,9 

Veier etc:      

Kommunale veier - oppgradering 2,6 1,8 

Gatelys - oppgradering 0,6 0,3 

Byfornyelse/infrastruktur 0,8 0,6 

Oppgradering Pottemakerbakken 0,8 2,6 

Utbedring Tyristrandgata 2,5 3,2 

Rentable investeringer - Vann, avløp, rens:  Budsjett 2013 Regnskap 2013 

Hovedplan vann  4,0                           -        

Hovedplan avløp  5,4                           -        

Utskifting vannledninger  4,8 4,1 

Utskifting avløpsledninger  5,1 3,3 

Monserud sentrifuge og gassmotor 2,6 0,1 

Nytt SD-system vann 1,2 1,2 

Nytt SD-system avløp 1,1 1,8 

Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen 3,5                           -        

Ringerike vannverk høydebasseng, manganfjerning  1,6 0,1 

Fellesprosjekter VA Hønefoss 2,7 1,9 

Ask-Muggerud vannledninger 5,3 3,0 

Ask-Muggerud avløpsledninger 2,4 2,4 

Nødstrømaggregater vannforsyning 2,8 1,6 

Vannverk Nes i Ådal 1,9 0,4 

 

Hallingby skole utbygging 

Hallingby skole, bygg 5 har hatt problemer med varmefordelingen siden bygget ble tatt i 

bruk. Dette skyldes feil inndeling i varmesløyfer. I 2013 ble varmefordelingen bygget om 

slik at varmefordeling nå fungerer som forutsatt. 

Oppgradering skoler og barnehager 

Vi har gjennomført en rekke mindre endringer på skoler og barnehager for å tilpasse 

akustikk, lyd eller lysforhold til elever og barn med spesielle behov. I tillegg har vi erstatt 

fallunderlag av bark og sand med støtdempende fallmatter for en rekke lekeplassutstyr i 

barnehager. For skoler har det vært fokus på å gjennomføre tiltak som kan gjøre flere 

skoler godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Av større tiltak som er 

gjennomført på dette prosjektet nevner vi: 
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 Eikli skole - branntekniske tilpasninger og etablere flere grupperom 

 Hønefoss skole – etablere skofritt innemiljø 

 Hov ungdomsskole – utskiftning av deler av vinduer 

 Sokna skole – tilpasninger på tappevannsberedere 

 Ullerål skole – etablere stellerom for elev med spesielt behov 

 Veien skole – tilpasninger for elev med spesielle behov 

 Uteavdelingen i Hallingby barnehage - kjøkkenet bygget om fra boligkjøkken til 

barnehagekjøkken 

Hønefoss barnehage 
Mindre tilpasninger i barnehagen, blant annet inventar til gymsal. 

Midlertidig barnehage – Heggen 

Balansert ventilasjonsanlegg er installert og satt i drift. Luftkvaliteten tilfredsstiller nå 
gjeldende krav. 

Universell utforming Ullerål skole 
Ny hovedinngang for Ullerål skole ble tatt i bruk til skolestart i august 2013. 

Universell utforming Kirkeskolen 

I 2013 er kun mindre tilpasninger for elev med spesielle behov gjennomført. Heisløsning 
utsatt til 2014. 

Schjongshallen 

Ishallen har fått ny LED-belysning som tilfredsstiller kravene fra hockeyforbundet og som 
bruker lite energi sammenliknet med tradisjonelle gassarmaturer. 

ENØK 

Faktura for installering av luft – luft varmepumper i 6 barnehager ble regnskapsført i 

2013. Varmepumpene ble satt i drift i 2012. Varmepumpene er beregnet å gi en 
reduksjon i energiforbruk på mer enn 100.000 kwh pr år. 

Energivurderinger ble gjennomført på Sokna skole, gymsal Ullerål skole, Hønefoss skole, 

hoved brannstasjonen med flere som grunnlag for tiltak i 2014 og senere. Eiendomsdrift 

har omskolert egen ansatt til energirådgiver med mastergrad.  

Energimerking  
Merking ble på grunn av manglende kapasitet ikke utført i 2013. Det overføres til 2014.  

Kirker – oppgradere varmekilder 

I 2013 ble varmeanlegget på Lunder kirke på Sokna konvertert fra elektrisk til vannbåren 

oppvarming og tilkoblet nytt miljøvennlig nærvarmeanlegg. Anlegget dekker også Sokna 
skole og Sokna omsorgssenter. 

Kirker – sprinkling 

Lunder kirke på Sokna ble sikret med sprinkleranlegg.  

Sentral driftskontroll 

Kartlegging av behov og utarbeidelse av foreløpig kravspesifikasjon ble gjennomført i 

2013. Anbudskonkurranse og idriftsettelse av ny løsning i 2014. 

Investering Helse gjennomført av Eiendomsdrift 

Dette omfatter gjennomføring av anbudskonkurranse for ny ventilasjon til kjøkken og 

anbudskonkurranse for nytt pasientringeanlegg på Tyribo. Nytt ventilasjonsanlegg er satt 
i drift, mens nytt pasientringeanlegg ikke kan tas i bruk eller sluttfaktureres før i 2014. 
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Fellesprosjekter Hønefoss 

Dette er finansieringspost for Ringerike kommunes andel i fellesprosjekter med Hønefoss 
Fjernvarme AS.  

Utskifting vannledninger 

Finansiering av akutte utskiftinger av vannledninger. Finansieringsposten brukes også for 

å kunne finansiere utskifting av vannledninger når akutte behov oppstår med 

avløpsledninger. Dermed kan man skifte både vann, avløp og overvannsledninger når 
man først graver. 

Utskifting avløpsledninger 

Tilsvarende funksjon som for 0376 Utskifting vannledninger. 

Slamfortykker Monserud 

Prosjektet er en kapasitetsutvidelse av slambehandlingen i anlegget. Imidlertid har 

kommunestyret lagt opp til en utbyggingsprosess i sentrum av Hønefoss som vil betinge 
en langt mer omfattende utvidelse av Monserud renseanlegg. 

Prosjektet er derfor satt på vent mens en utreder kapasitetsbehovet på Monserud som 
følge av ny kommuneplan. 

Byfornyelse 

Disse midlene disponeres av en arbeidsgruppe i Ringerike utvikling. I 2013 ble det brukt 

ca. 150.000,- eks mva til nytt strømskap på Søndre torg. Dette for å bedre 
strømtilførselen ved større arrangementer. 

Maskinpark teknisk 

Det er investert i ny stikksetter for brøytestikk. Dette for å bli mer effektive og få økt 
fokus på sikkerhet innen HMS arbeidet.  

Ny verkstedbil er også anskaffet. Den er kjøpt ut fra en leasingavtale fra Vann og Avløp. 

Klippesaks til hjulgraver er også innkjøpt. Dette for å effektivisere kvisting av vegetasjon 

langs kommunale veier, utgjør 5-6 mann med motorsag. Utnyttelsen av hjulgraveren 

økes også. Den kan brukes større deler av året, ikke bare til graving sommerstid når det 
ikke er tele i bakken. 

Ny City CAT feie-bil ble bestilt. Den gamle var utslitt og tilfredsstilte ikke dagens krav til 
HMS. Denne ble tatt i bytte.  

Grunnet leveringstid og lang saksgang i forbindelse med offentlig anskaffelse, ble ikke 

feiebilen levert før slutten av januar 14, og må derfor belastes 2014. Overskytende på 

1,2 millioner kroner overføres til 2014 

Kommunale veier  

Halvparten av de brukte investeringsmidlene ble brukt til oppgradering av busslommer 

med nye busskur og universelt utformede ventearealer på rute 223 – Harehaugveien.  

Dette var et ledd i en større plan for oppgradering av ventearealer på busslommer i RK 

for å bedre sikkerheten til myke trafikanter. Prosjektet ble gjort i samarbeid med Statens 

Vegvesen, Nettbuss og Norges Handicapforbund. En refusjon med BRA-midler på kr 

540.000,- vil styrke kontoen for 2014. I Heradsbygda ble lignende tiltak gjennomført for 

noen år tilbake. 

Resterende ble brukt til asfaltering og oppsetting av autovern på kommunale veier. 

Gjenværende investeringsbeløp var øremerket Nordmoveien, veien fra RV 7 til 

Soknabruket. Tiltaket ble ikke gjennomført i 2013, grunnet samordning med Vann og 

Avløp som ikke ble ferdige med reetableringen av sin rørtrase i Nordmoveien. Dette blir 

derfor gjennomført i 2014.  
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Gatelys 

Investeringene som ble gjort er i forbindelse med den nye gang- og 

sykkelveiundergangen (E16) på Hallingby. Dette ble gjort i samarbeid med SVV for 

ferdigstillelse av anlegget. Resterende beløp var for lite til å gjøre noen investering i 

helhetlig anlegg og overføres til 2014. 

Parkering 

I 2013 har vi oppgradert 8 parkeringsautomater slik at det kan anvendes chip på ulike 

kortløsninger. Dette gir bedre sikkerhet for brukerne. Det gjenstår å oppgradere 14 

automater som bare tar mynt. 

Ask - Monserud 

Ask- Monserud med nylegging av ca. 1700 m med nye vann og avløpsledninger. Anlegget 

ble ferdigstilt i 2013.  

Hov - Flattum 

Hov - Flattum med nylegging av ca. 1200 m med nye ledninger. Anlegget har vært et 

fellesprosjekt med Hønefoss fjernvarme. Utbygging har vært byggherre for anlegget. 

Anlegget er ferdigstilt i 2013. 

Ringerike vannverk 

Grunnvannet som forsyner over 22 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder 

oppløst mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper problemer 

i distribusjons-systemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og flere tiltak 
er utført, men utviklingen fortsetter i negativ retning. 

Teknisk drift arbeider med løsninger som innebærer fullrensing av vannet. Skisseløsning 

av vannbehandling er utført og det er startet opp tilbudsbeskrivelse på forprosjekt som 

skal startes opp i 2014. 

Ringerike vannverk med planlegging av reservevann og behandlingsanlegg er under 

utredning. Sokna vannverk med planlegging av behandlingsanlegg for vann er under 

utredning. Vannverket på Nes i Ådal er under prosjektering. Nedsetting av 
produksjonsbrønner og planlegging av vannbehandling har vært utført i 2013. 

Nes i Ådal Vannverk 

Nes i Ådal vannverk er under prosjektering. Forprosjekt er under utførelse og det er nedsatt 
produksjonsbrønner. Avklaring vannbehandling har vært utført i 2013. 

Hovedplan vann 

Dette er en sekkepost hvor det hentes finansiering til tiltakslistene som ligger i 
hovedplanen og gjennomføres etter prioritetsliste. 

Rullering av Hovedplan vann og oppstart av hovedplan vei ble startet i 2013 og er under 
utarbeidelse.  

Hovedplan avløp 

Dette er en sekkepost hvor det hentes finansiering til tiltakslistene som ligger i 
hovedplanen og gjennomføres etter prioritetsliste. 

KUR-anlegg Åsa 

Utredning av avløpsløsning for KUR – anleggene i Åsa er gjennomført i 2013 med kost – 
nytte vurdering av ulike løsninger. 

Kunstgress Heradsbygda 
Ny kunstgressbane med lys i Heradsbygda ble planlagt og ferdigstilt i 2013. 

  

Side 85 av 516



Ringerike kommune 
Årsrapport 2013  

 

  

Side 23 

 

Ny stigebil 

Ny stigebil Volvo FM 400 med 32 m Magirus stige ble levert i desember måned. Bilen er 
ikke satt i drift grunnet forsinket leveranse av spesialbestilt arbeidskurv/plattform.  

Det er investert kr. 120.000 i nytt utstyr til fylling av luftflasker til røykdykkere, samt noe 
oppgradering av røykdykkerutstyr til deltidsmannskapene. 
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Administrasjon og fellesutgifter 

Rådmannens ledergruppe og stab, strategiske tiltak 

Rådmann og stab er kommunens administrative og strategiske ledelse. Oppgavene er 

knyttet til koordinering og samordning av administrativ og politisk virksomhet samt 

utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og organisasjonen. Under Rådmann 

og stab er det også knyttet midler til strategiske utviklingstiltak på tvers av 
organisasjonen og mot Ringeriksregionen.   

I rådmannens stab ligger også det strategiske arbeidet for informasjon og 

kommunikasjon internt og eksternt, samt medierådgiving for ledelsen. 

Det er et merforbruk på rammeområdet i forhold til budsjett på 0,1 millioner kroner. 

For å sikre fokus på gjennomføring av tiltak knyttet til langsiktige strategier valgte 

rådmannen å prosjektorganisere noen sentrale oppgaver i 2013. Gjennomførte tiltak 
knyttet til langsiktige strategier er: 

 Omdømmeprosjektet har gjennomført en vellykket kompetansedag for alle 

ansatte. 

 SOS barnebyer har besluttet å gå videre i samarbeid med Ringerike kommune om 

etablering av en barneby i Hønefoss. 

 Prosjekt Tildelingspraksis har levert et forslag til samarbeidsmodell som skal sikre 

helhetlig og helsefremmende løsninger for barn og familier med sammensatte 

behov. 

 Prosjekt Kontinuerlig forbedring har gjennomført prosessforbedringer i to piloter. 

Det er arbeidsprosessen som sikrer innhenting av sykelønnsrefusjon og 

arbeidsprosessen for utførelse av velferdstjenesten boligtildeling. Resultatet av 

prosjektet er utvikling av kompetanse på gjennomføring av 

arbeidsprosessforbedring. Prosjektet er overført linjen som innarbeider erfaringer i 

videre arbeid med utvikling av lederverktøy. 

 Arealprosjektet har avlevert rapport med dokumentasjon av forvaltning, drift og 

vedlikeholdskostnader over alle eiendommer og anbefalinger til videre 

utviklingsarbeid. 

 Prosjektet som fulgte opp gjennomføring av alle kostnadsreduserende tiltak i 

budsjett 2013 ble avsluttet 1.halvår med gode resultat. Prosjektet hadde god 

kontroll på tiltak, ledere fikk god støtte og utviklet kompetanse om omstilling og 

nedbemanning. Ansvar for videre gjennomføring av tiltak ble overført til linjen. 

 
Evaluering av prosjektorganiseringen som arbeidsform viste følgende erfaringer:  

 Kompetanse om prosjekt som arbeidsform er utviklende i seg selv for deltakerne 

fordi slik kompetanse ikke er utbredt i organisasjonen. Arbeidsformen bidrar til 

innovasjon og forsterker helhetlig og tverrsektorielt samarbeid. 

Støtteenheter 

De administrative støtteenhetene arbeider på oppdrag fra rådmannen og leverer 

tjenester til de tjenesteytende virksomhetene. Området har løpende driftsoppgaver og 
rådgivende tjenester.  

Støtteenhetene utfører også lovpålagte, publikumsrettede oppgaver som 
skatteoppkreverfunksjonen og valgavvikling. 

Det er et mindreforbruk på 4 millioner kroner samlet for dette rammeområdet. Dette 

relaterer seg hovedsakelig til reduserte lønnsutgifter på Økonomiavdelingen og 
mindreforbruk i forhold til budsjett på blant annet serviceavtaler på IT-enheten.  
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Økonomiavdelingen har ansvaret for føring av kommunens regnskaper, 

skatteinnkreving, skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, avgifter, innkjøp samt budsjett- 
og analyse. 

Organisasjons- og personalavdelingen har overordnet ansvar for lønn og 

personalforvaltning, kompetanse- og organisasjonsutvikling, HMS, rekruttering samt 

nærværsarbeid. 

Forvaltning og drift består av funksjoner som dokumentsenteret (post og arkiv), 

politisk sekretariat og Servicetorget. Tjenesten har også ansvaret for valgsekretariat, 

beredskapssekretariat samt behandling av skjenke-, salgs- og serveringsbevilgninger.  I 

tillegg ligger fellesutgifter som forsikringer, kontingenter til bl.a. KS, og portoutgifter og 

rådhusforvaltning. 

IT-enheten har ansvar for drift av samtlige datasystemer. Driftsansvaret omfatter også 
support, rådgivning og utvikling. Enheten har også ansvar for telefoni og IKT sikkerhet.  

Aktiviteter 2013 

Nye økonomisystemer 

IT-enheten har i 2013 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av alle økonomisystemet 

for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad og Sigdal. Tidligere har denne tjenesten vært 

leid hos Evry. 

Interkommunalt IKT samarbeid 

Det er arbeidet med å utrede interkommunalt ikt samarbeid sammen flere andre 

kommuner i regionen.  

Kommunikasjonsarbeidet 

 Økt bruk av intranett som den viktigste kommunikasjonskanalen for ansatte 

 Mer bevisst bruk av internett som kommunens viktigste kommunikasjonskanal 

utad  

 Mer bevisst bruk av media som en informasjonskanal 

 Ny utforming av stillingsannonse og lørdagsannonse 

 Medietreningskurs for virksomhetsledere og nøkkelpersonell er gjennomført 

 Økt bruk av Facebook som en av kommunens viktigste kommunikasjonskanaler 

 Flere enheter har tatt i bruk Facebook som formidlingskanal 

Stortingsvalg 

Gjennomføring av stortingsvalget gikk som planlagt og ble gjennomført på en 

tilfredsstillende måte. Alle stemmelokaler har fått nytt utstyr som er i henhold til forskrift 
om universell utforming. 

Kommuneadvokatkontoret 

Kommuneadvokatkontoret er en støtteenhet som er organisatorisk plassert under 

rådmannen. Kontoret gir juridisk bistand samt innkjøpsfaglig rådgivning til alle 

kommunens virksomheter. En stilling avsatt til barnevern er holdt vakant fra og med 

februar 2013 og prosedyreoppdrag på området utføres nå av eksterne advokater. I 2013 
har kontoret hatt en mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 350.000,-  

Overformynderiet 
Overformynderiet hadde ved inngangen til 2013 ansvar for ca. 490 personer, og 

oppfølging av ca. 287 hjelpeverger. Overformynderiet hadde ordinær drift frem til 1. juli 

2013 da Fylkesmannen overtok ansvaret, dette som en konsekvens av den nye 

vergemålsloven. Overføringen har i 2013 medført et betydelig merarbeid bl.a. med 

digitalisering av alle saksmapper og oppfølging overfor Fylkesmann, verger mv. Arbeidet 

ble sluttført høsten 2013 og Overformynderiet er nå nedlagt som kommunal oppgave.  
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Oppvekst og kultur 

Oppvekstområdet består av barnehager, skoler, PPT, Læringssenteret for voksne, og 
kulturområdet med bibliotek og kulturskole. 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 private barnehager og 8 

private familiebarnehager. I forhold til de private aktørene gir kommunen blant annet 
tilskudd og har et tilsynsansvar.  

Videre er det 3 ungdomsskoler, 4 kombinerte skoler, 9 barneskoler og et kommunalt 

spesielt tilrettelagt tilbud til elever på ungdomstrinnet. Det er skolefritidstilbud ved alle 

skoler (13) med elever på barnetrinnet. Kommunen har også ansvaret for 
voksenopplæring. 

 

Barnehager 

Ringerike kommune innfrir kravet om barnehagedekning slik det er definert i loven. 

Forutsetningen for barnehageplass er at søkere må være bosatt i Ringerike kommune 

innen august, ha søkt om barnehageplass innen 1. mars og at barnet fyller ett år innen 
1. september samme høst som barnet begynner i barnehagen.  

Det er noen flere private enn kommunale barnehageplasser i Ringerike. Pr. 15.12.13 

hadde totalt 1 423 barn i Ringerike barnehageplass. Av disse gikk 624 i kommunale 
barnehager og 799 i private barnehager. 

Den absolutte dekningsgraden kan defineres som antall barn i barnehage i forhold til det 

totale antall barn i den aktuelle aldersgruppen i kommunen. Av barn over 3 år går drøyt 

95 % i barnehagen, av barn under 3 år går drøyt 75 % i barnehagen. Det er naturlig nok 
de yngste i den gruppen som trekker ned dekningsgraden.  

 

Førskolelærerutdanning/mangel på førskolelærere  
Pr 15.12.13 hadde Ringerike 7,50 stillinger med dispensasjon fra utdanningskravet, 
hvorav 3,70 stillinger i kommunale barnehager og 3,80 stillinger private barnehager.  

 

Kompetanseheving  
I 2013 er det igangsatt et kompetansehevingstiltak for alle barnehager i Ringerike med 

hovedfokus på voksenrollen og ledelse. Arbeidet vil fortsette i 2014. Line Melvold fra Styd 
kompetanse er faglig foredragsholder. 

Som et felles kompetansehevingstiltak ble også i 2013 Oppvekstkonferansen 
gjennomført. Temaet for konferansen var «Vold i nære relasjoner».  

Sektorovergripende er også tiltaket TIBIR – Tidlig Innsats for Barn I Risiko. Høsten 2013 

startet fire ansatte sin opplæring i forebyggingsprogrammet TIBIR. Høsten 2013 startet 

fire ansatte sin opplæring som PMTO-terapeuter i forebyggingsprogrammet TIBIRTIBIR 

vil bli implementert i hele kommunen gjennom å styrke kunnskapen og høyne 
kompetanse i arbeid for familier og barn med atferdsproblemer.  

År 2013 2012 2011

Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 362 025 006kr   348 027 251kr   332 003 273kr   
Utgifter til innkjøp 38 712 004kr    38 811 323kr     39 378 069kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 127 090 460kr   126 036 264kr   110 287 945kr   
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 37 209 318kr    41 952 905kr     38 949 992kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 37 644 949kr    31 088 819kr     33 172 654kr     
Kommunens faktiske driftskostnad 452 973 203kr   439 833 114kr   409 546 641kr   

Driftsregnskap - Oppvekst og kultur
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Brukerundersøkelse 

De kommunale barnehagene i Ringerike gjennomførte i februar 2013 for første gang en 

felles brukerundersøkelse for å få tilbakemelding fra sine brukere om hvor fornøyd de er 

med barnehagetilbudet. Resultatene viste at foreldrene i høy grad opplever kvaliteten i 
de kommunale barnehagene som god.  

Det er tenkt at denne undersøkelsen skal gjennomføres årlig slik at man kan 
sammenligne resultater og måle forbedring. 

 

Spesialpedagogisk hjelp 
Et økende antall barn i hele landet får spesialpedagogiskhjelp. 6,7 % av barna i 

kommunen som hadde barnehageplass mottok spesialpedagogiskhjelp høsten 2013. Det 

er i 2013 opprettet et spesialpedagogisk barne-ungdomsarbeider/assistent team for å 
jobbe spesielt med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i de private barnehagene.  

Utviklingen vurderes kontinuerlig for å se hva en kan gjøre for å snu trenden. Tiltak som 

utprøves er blant annet økende bruk av veiledning til barnehagene og foreldre, bedre 

samarbeidsrutiner som er sektorovergripende, samarbeidsmodell mellom barnehagene 

og helsestasjon, fagteam og inntaksteam.  

Grunnskolen 

Grunnskolen har i 2013 hatt fortsatt fokus på elevenes læringsmiljø og på elevvurdering 

som fremmer læring. Dette siste er et nasjonalt satsingsområde som gjennomføres 

sammen med 4 andre kommuner. 

På resultatsiden har elevene i 2013 vist prestasjoner omtrent som landsgjennomsnittet 

på de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning. 

Når det gjelder trivsel og motivasjon viser elevundersøkelsen at elevene på Ringerike 
scorer over landsgjennomsnittet.  

Elevtallsutvikling:  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Barnetrinnet 2 160 2 153 2 148 2 160 2 164 2 158 

Ungdomstrinnet 1 087 1 073 1 053 1 023 1 001  995 

Totalt 3 247 3 226 3 201 3 183 3 165 3 143 

Tallene er tatt fra GSI, registrering pr. 01.10.2013 

Elevtallet i grunnskolen er relativt stabilt, men tendensen viser også i 2013 en nedgang 
på 18 elever. 

Netto driftsutgifter per elev var i 2013 ca. 80 000 kr. Dette er noe høyere enn 

sammenlignbare kommuner og Buskerud fylke, mens kostnadene er litt lavere enn 

landsgjennomsnittet. Skoleskyssutgiftene var noe høyere enn sammenlignbare 

kommuner. 26 % av grunnskoleelevene i Ringerike hadde rett til skoleskyss i 2013.  

I Ringerike fikk et antall minoritetsspråklige elever noe støtte av tospråklige lærere inntil 

de kan følge og få utbytte av den ordinære undervisningen. 6 % av elevene mottok 
særskilt tilrettelagt norskopplæring. Ingen elever fikk morsmålsundervisning. 
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Læringsresultater - kartleggingsprøver/nasjonale prøver  
Som et ledd i kommunens kvalitetssystem gjennomføres nasjonale prøver. 

Landsgjennomsnittet for alle disse prøvene er 2,0 Resultatene på nasjonale prøver for 5. 
trinn i 2013 ble slik: 

 

5.trinn 2009 2010 2011 2012 2013 

Engelsk Ringerike 2,1 2,1 x 2,0 2,0 

Lesing Ringerike 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 

Regning Ringerike 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 

 

 

         Resultater på nasjonale prøver for 5. trinn i Ringerike kommune 2013. 

 

Resultatene på 5. trinn i Ringerike samsvarer med landsgjennomsnittet på den nasjonale 

prøven i engelsk, lesing og regning. 

Også 8. trinn i Ringerike hadde resultater på landsgjennomsnittet på de nasjonale 

prøvene i de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning og litt under i engelsk 
høsten 2013 

 

Eksamenskarakterer for avgangselever på 10. trinn 
Avgangselevene på 10. trinn har skriftlig eksamen i ett fag hver. Resultatene i 2013 var 

over landsgjennomsnittet i norsk, og litt under gjennomsnittet i matematikk, men 

avvikene er små. 

 

Spesialundervisning 
Et økende antall elever i hele landet får spesialundervisning. Økningen har vært større i 

Ringerike enn i landet for øvrig. 11,0 % av elevene i kommunen mottok 

spesialundervisning høsten 2013, en nedgang på 0,5 % fra forrige år. Det er satt i gang 
ulike tiltak for å redusere denne prosenten ytterligere. 
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Elevundersøkelsen 
Det var ingen nasjonal obligatoriske elevundersøkelse i 2013, men den frivillige 

undersøkelse mange kommuner gjennomførte, viste at elevene har høy trivsel og er 
motiverte. Det ble og meldt om klart mindre mobbing enn tidligere.  

 

 

 

Skolefritidsordningen (SFO) 
Alle skoler med barnetrinn har en skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.-4. trinn før 

og etter skoletid. 875 elever deltar skoleåret 2013-2014, og 253 av disse er 

1.trinnselever. Dette er omtrent det samme som tidligere år. SFO er finansiert av 

egenbetaling. I SFO er barna aktive i lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Alle SFO-ansatte 
ble høsten 2013 kurset i LØFT-metodikk. 

 

Leksehjelp 
Kommunens gratis leksehjelptilbud for elever på 1.-4. trinn blir organisert sammen med 

skolefritidsordningen. Elevene blir tilbudt 8 timer leksearbeid i uken, fordelt over 4 år. 

476 elever deltar på leksehjelp skoleåret 2013-2014. Dette er en klart nedgang fra 
forrige skoleår. 

 

IKT i skolene 
IKT blir brukt som et aktivt verktøy i læringsarbeidet. Alle elever på ungdomstrinnet har 

bærbar PC, og elevene rapporterer om mer PC-bruk her sammenlignet med lands-

gjennomsnittet. Det er utarbeidet en oppdatert IKT-plan som iverksettes fra høsten 
2013. 

 

Skolebygg og skolestruktur 
Ved Ullerål skole stod nytt inngangsparti og administrasjon stod ferdig høsten 2013.  

Et nytt utredningsarbeid om fremtidig skoleløsning i Hønefoss, med bredt sammensatte 

arbeids- og referansegrupper, ble fullført og saken var på høring i 2013. Under politiske 
behandling ble saken utsatt til våren 2014. 
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

PP-tjenesten er kommunens rådgivende organ i forhold til barn og unge som har behov 

for spesiell tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten bidrar til helhet og 

sammenheng, tidlig innsats og arbeider forebyggende. PPT skal utarbeide sakkyndige 

vurderinger der loven krever det, samtidig som den skal hjelpe til med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.  

Tjenesten skal dekke 17 skoler (inklusive Steinerskolen), voksenopplæring og 32 
barnehager (kommunale og private). 

Arbeidsrutiner internt 
PPT har tett samarbeid med barnehagene og skolene. Målet ved oppmeldinger til PPT for 

sakkyndig vurdering er at de påbegynnes innen 3 måneder etter at de er mottatt. Hver 

skole har sin kontaktperson fra PPT. Det er opprettet spesialpedagogiske team på skoler, 

hvor PPT deltar.  

Utvikling 
PPT er en proaktiv tjeneste gjennom å ha: 

 faste kontaktpersoner på skolene 

 gjennomført foredrag på alle skoler i forbindelse med innføring av nye rutiner for 

tilmelding til PPT og innføring av pedagogisk rapport 

 avviklet tidligere tverrfaglignivå for å bidra til tydeligere forventningsavklaringer 

og skille mellom individsaker og systemrettetarbeid 

 fokus på tilpasset opplæring for alle 

 tettere dialog med andre virksomheter som arbeider med barn og unge gjennom 

prosjektet ”Helhetlige tiltak for barn og unge” 

 deltatt i arbeidet med å organisere Oppvekstkonferanse 

 deltatt i prosjekt «Ny fordelingsmodell» i skolesektoren 

Nøkkeltall 
Innenfor totale antall henvendelser ligger det både system- og individbestillinger. 

 2010 2011 2012 2013 

Totalt antall aktive individsaker 597 597 574 522 

Totalt antall henvisninger for utredning 140 154 138 110 

Totalt antall henvendelser for tverrfaglig 
vurdering/systemarbeid 

130 131 100 50 

Totale henvendelser 270 285 238 160 

 

Læringssenteret for voksne 

Ringerike kommune tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, introduksjonsprogram for 

nyankomne flyktninger innvandrere og norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. 

Kommunal voksenopplæring i Ringerike er et interkommunalt samarbeid med Hole og 

Jevnaker kommune. De økonomiske rammebetingelsene for driften er fordelt mellom 

kommunale midler, statlige tilskudd/refusjoner og salg av kurstilbud.  

Spesialundervisning for voksne 
Opplæringen gis i data, lesing og skriving, engelsk, matematikk og praktisk regning, 

allmennkunnskap, kommunikasjon og strategier for mestring av dagliglivet. Kurs og 
enkelttimer gis over kortere eller lengre perioder.  

Læringssenteret for voksne har egen logopeditjeneste, et tilbud for personer over 20 år 

som er bosatt i Ringerike. Logopeden gjennomfører utredning/vurdering for å avdekke 

behov, samt direkte opplæring sammen med den rammede for å bedre funksjonsevnen.  
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Grunnskole  
Pr i dag er de fleste (ca 90%) elevene minoritetsspråklige og flere planlegger å ta 

videregående opplæring etterpå. I tillegg til grunnskolefagene norsk, engelsk, 

matematikk, naturfag og samfunnsfag, tilbys det kurs i data. På eksamensrettet 

grunnskole kan elevene kan velge om de vil være deltakere på de ulike kursene, som 
regel over ett eller to år, eller de kan melde seg opp som privatister.  

Mange minoritetsspråklige elever mangler basiskunnskaper i flere fag. Derfor har vi 

tilbud om grunnskoletilbud på lavere nivå (1-7.trinn) i fagene norsk, matematikk, 

engelsk og naturfag/samfunnsfag. Tilbudet kan også være et tiltak for deltakere i 
introduksjonsprogrammet.   

Norsk og samfunnskunnskap  
Nye deltakere i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR), ankommet Norge etter 1. 

september 2005 fikk rett og plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap. Fra 1.1.2012 

ble det endret til rett og plikt til 600 timer. NAV har i visse tilfeller gitt tilskudd til støtte 

til norskopplæring for deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring.  

Antallet som begynner på norskkurs er stort sett stabilt, men det merkes en økning av 

arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger med liten eller ingen utdannelse fra 
hjemlandet.   

Deltakere som må ta 50 timer samfunnskunnskap får denne opplæringen på 
Introduksjonssenteret i Drammen.  

Introduksjonsprogram for flyktninger   
Programmet går over to år og inneholder språkopplæring, kunnskap om arbeidslivet og 

det norske samfunnet rettet mot jobb og skole, deltakelse helt eller delvis i grunnskole 
for voksne, og helsefremmende tiltak som bl.a. ukentlige treninger. 

Noen deltakere har vært ute i språkpraksis og arbeidspraksis i kommunale og private 

bedrifter. Det er etablert samarbeid med Menova der introduksjonsdeltakerne arbeider 3 

uker i sommerferien. I tillegg har Frivilligsentralen i Ringerike i samarbeid med 

Læringssenteret opprettet et aktivitetstilbud for flerkulturelle kvinner. Hvalsmoen 
transittmottak har også tatt inn en del elever i arbeidspraksis.  

Nøkkeltall  
Det har vært gitt opplæring over kortere eller lengre tid til: 

 Vår 2013 Høst 2013 

Spesialundervisning * 33 29 

Eksamensrettet grunnskole 15 17 

Grunnskole (1-7)** 39 53 

Norskopplæring for 
innvandrere 

201 241 

Introduksjonsprogrammet 52 Ringerike,  
2 Hole og 12 Jevnaker 

47 Ringerike, 
2 Hole og 12 Jevnaker 

*Tallmaterialet for spesialundervisningen omfatter også Læringssenterets tilbud innenfor områdene 
afasi, ervervede skader, lese- og skrivevansker og nevrologiske skader.  

**Tallmaterialet for grunnskole 1-7 omfatter introduksjonsdeltakere som har grunnskolefag som et 
tiltak i opplæringen. Omfanget av opplæringen for den enkelte varier en god del.   
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Kultur 

Det er stor aktivitet i det frivillige og det profesjonelle kulturliv og det er stor bredde i 

idrettstilbudet. Kulturtjenesten arbeider med å legge til rette for et bredt spekter av 
kulturvirksomhet. 

Den Kulturelle skolesekken (DKS) sikrer at alle elever i Ringeriksskolen får oppleve 

kunst og kultur av høy kvalitet. Ringerikselevene får besøk av gjestespill og 

gjesteutstillinger, samt besøk av lokale kunstnere og profesjonelle utøvere. 

Den Kulturelle Spaserstokken sikrer kulturelle aktiviteter til eldre, særlig ved 

institusjonene. Her samarbeider vi med Jevnaker og Hole. 

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) har vært et fokusområde i 2013 etter at det var 

svært få deltagere på UKM i februar 2013. Gjennom tidlig planlegging, samarbeid med 

ulike kulturaktører og ekstra ressurser har det vært en målsetting at arrangementet skal 

bli større, viktigere og mer attraktivt. 

Kunst rett Vest er Vestregionens store årlige juryerte høstutstilling. 16 kommuner 

samarbeider om arrangementet. I 2013 ble tre Ringerikskunstnere plukket ut: Børge 
Brekke, Morten Strømsodd og Ragnhild Steig Svenningsen.  

Ringerike Kommune forvalter «Riddergaarden», en 1700-talls løkkegård i Hønefoss 

sentrum. Her arrangeres det konserter om sommeren og marked om vinteren. Et 

utredningsarbeid om videre drift av Riddergaarden ble igangsatt i 2013. 

Pilegrimsleden går gjennom Ringerike. Her har deler av leden fått ny merking i 2013. 

Økonomisk støtte/tilskudd 

Ringerike Kultursenter mottok i underkant av 1 million kroner i støtte. 

Hringariki (Ringerikes museum og Veien kulturminnepark) mottok kr 500 000 i tilskudd.   

Kr. 240 000 ble delt ut til lokale kulturlag og organisasjoner etter søknad.   

Idrettslag og – grupper har rimelig tilgang på treningsrom i Ringerikshallen. I tillegg gis 
det omkring 1,2 millioner kroner i tilskudd til idrettsformål. 

Kulturnettverk 

Kulturtjenesten har i 2013 startet et nettverksarbeid mellom kunstnere og kulturaktører i 

regionen. Nettverket har som målsetting å både generere mer aktivitet og synlighet, 

samt kunne bidra til intern og ekstern kompetanseutveksling. Dette er et utviklingsarbeid 

hvor nettverkets form og organisering må prøves ut. 

Kulturskolen 

I 2013 hadde omkring 8,8 prosent av elevene i Ringerike et kulturskoletilbud.  

Det er opp til kommunene å definere hvilket omfang kulturskolene skal ha når det gjelder 

faglig bredde, organisering og størrelse. Allikevel finnes det en del utredningsarbeid og 

anbefalinger. Stortinget satte i sin tid et mål for landets musikkskoler om at 30 prosent 

av elevene i grunnskolen skal ha et musikkskoletilbud.  

Fokusområder 2013 
Kulturskolen har arbeidet med rekruttering, synlighet, nye undervisningsformer, talent 
og bredde samt fellesprosjektet UKM. 

 Vi har avholdt rekrutteringskonserter på Byscenen (over 800 elever fikk se 

konserten), besøkt grunnskolene, vært på Ringeriksdagen samt opprettet 

Facebookside og YouTube-kanal.  

 Vi har innført en tettere dialog med hjemmene gjennom bl.a. konferansetimer. 
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 Gjennom det 3-årige prosjektet De Unges Arena (DUA) har vi hatt fokus på UKM 

og Digitale verktøy i undervisningen. Hovedmålgruppe for dette prosjektet er 

ungdom mellom 13-18 år. 

 Nye undervisningsformer har vist seg gjennom tilbud i video-innspilling, og 

gjennom høstens store samspillprosjekt, som omfattet alle musikkelvene ved 

skolen. Saxo Electrique- en kvartett satt sammen av elever fra Ringerike og Asker 

Kulturskoler fikk førstepris i Ungdommens Musikkmesterskap (UMM)- en 

konkurranse som henger svært høyt nasjonalt. Og gir nasjonal omtale og 

spilleoppdrag for vinnerne. 

 Vi har samarbeidet med Hole kommune om DUA og UKM, med ungdomsbedriften 

GM-Film om videoproduksjon, noen av grunnskolene har fått kulturskoletime 

gjennom kulturskolen. Kunstfagelevene fikk også i 2013 en undervisningsbolk hos 

keramikeren Øyvind Tingleff. 

 Kulturskoletimen ble innført høsten 2013. Kulturskolen brukte 25% ressurs på 

dette fordelt på 4 grunnskoler. Elevene fikk korpsopplæring.  Solbergregjeringen 

valgte å trekke lovforslaget som skulle gi alle barn lovfestet rett til 

kulturskoletime. Ringerike kommune valgte derfor i desember 2013 å ikke bevilge 

penger til videre drift i 2014. 

 

Nøkkeltall  
 Musikk Kunstfag Annet (salg/adm) Total 

Elever 252 30 25 307 

Bemanning 5,27 0,24 1,88 7,39 

Årstimer 3097 171 608 3 876 

 

Bibliotek 

I tillegg til hovedbiblioteket i Hønefoss er det bibliotekfilial på Sokna og Nes i Ådal. 

Bokbussen i Buskerud besøker 16 stoppesteder i kommunen. Bibliotektjenesten for de 
innsatte i Ringerike Fengsel drives etter avtale med Staten og fengslet. 

Arena for læring og kultur 
Alene eller med forskjellige samarbeidspartnere tilbyr biblioteket blant annet: 

 SeniorNett - et samarbeid med SeniorNett Norge. Frivillige veiledere tilbyr 

veiledning i PC bruk og internett en gang i uka.  Det holdes også kurs. Tilbudet er 

beregnet på seniorer/voksne.  Det arrangeres også møter med aktuelle temaer 

som er åpne for alle. 

 Opus Ringerike Karrieresenter tar imot voksne og gir karriereveiledning i 

samarbeid med biblioteket.  

 Biblioteket har også deltatt i prosjektet Bibarena, et prosjekt initiert av Buskerud 

fylkesbibliotek, om Studieverksted: et Livslangt læringsprosjekt.  

 ”Historien her vi bor” - lokalhistorisk nettsted for barn i samarbeid med Ringerike 

historielag 

Alle 4. klasser har deltatt i bibliotekets tilbud i den kulturelle skolesekken (DKS). Der 

inngår bibliotekbruk og lesestimulering i form av formidling av bøker som passer for 

denne gruppen. Lån av bokkasse til klassen og personlig lån avslutter besøket. Det er gitt 
brukerorienteringer til andre klasser og også til grupper av voksne elever. 

For ungdomsskoleelevene ble det arrangert «Ungbok» med skriveverksted og 

skrivekonkurranse og bokkveld med kåring av vinnere av konkurransen. Ungbok har 
vært årviss siden 1997 og er også en del av DKS i Ringerike kommune. 

Side 96 av 516



Ringerike kommune 
Årsrapport 2013  

 

  

Side 34 

 

Arrangementer  
Åpne arrangementer som 8. mars-markering, SeniorNett-dagen, Sommerles –

lesekonkurranse for barn, konserter med elever fra Kulturskolen, Skumringstime og 
litteraturkvelder er gjennomført.  

Nøkkeltall  
 2009 2010 2011 2012 2013 

Utlån 99 782 91 561 85 279 85 935 82 667 

Besøk hovedbibliotek 110 625 93 644 107 285 92 900 92 671 

Besøkstall: Kun hovedbiblioteket teller besøk 
Utlånstall: Omfatter hovedbiblioteket samt filialene på Sokna og Nes 

Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet består av fem representanter valgt fra ungdomsklubben, ungdomsskolene 

og de videregående skolene. Rådet har bidratt til at unge blir hørt og har innflytelse på 

tilrettelegging og utforming av sitt eget oppvekstmiljø. Ungdomsrådet har jobbet med 

ungdomshøringen, medvirkning, ”Hjem for en 50-lapp”, økonomiplan/årsbudsjett med 
mer.  

 
 

 
 

Tall og fakta

Ringerike Ringerike Ringerike
År 2013 2012 2011

Grunnskole:

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutg 21,3 23,0 21,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 11,0 11,5 11,0
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,1 17,3 18,8
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 26,0 27,2 28,9
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev 79 836 76 510 72 137
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 81 483 77 988 72 112
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per komm. bruker 23 540 23 041 20 766
Elever per kommunal skole 185 186 187
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 12,9 13,0 13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 13,3 12,5 12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,9 14,9 14,2
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videreg opplæring 97,7 96,0 96,3
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,5 38,4 38,7
Barnehager:

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,8 87,4 85,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 43,9 44,4 44,1
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 427 11 638 11 962
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 155 788 141 936 151 194
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 33,7 33,0 32,7
Prosentvis fordeling av utgifter på:
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 80,6 87,2 80,8

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 10,8 3,6 9,6

Funksjon 221 - Lokaler og skyss 8,6 9,2 9,6

Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,9 4,9 4,4
Kultur:

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 899 947 862
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, utvikling Ringerike
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Ringerike Gruppe 13 Nedre Eiker Kongsberg Gjøvik
År 2013 2013 2013 2013 2013

Grunnskole:

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av 
samlede netto driftsutg 21,3 24,1 24,2 23,8 24,0
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 11,0 7,7 8,8 7,7 6,8
Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 20,1 17,5 16,7 17,3 14,5
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om 
skoleskyss 26,0 14,1 3,8 18,3 20,5
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss, per elev 79 836 74 447 68 124 75 836 76 875
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per 
elev 81 483 77 615 70 198 82 499 84 093
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud, per komm. bruker 23 540 25 212 28 610 27 911 21 288
Elever per kommunal skole 185 276 309 227 222
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 12,9 14,3 14,5 14,0 11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 13,3 14,0 13,6 12,7 12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,9 15,1 15,5 11,8 12,9
Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videreg opplæring 97,7 97,9 96,0 97,6 98,6
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,5 .. 39,7 41,5 39,3
Barnehager:

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,8 91,0 86,0 95,7 92,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 
alle barn i barnehage 43,9 42,2 48,6 26,0 46,2
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i 
kommunale barnehager 11 427 11 721 11 917 11 998 11 900
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 155 788 163 757 161 836 153 345 159 647
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 33,7 34,5 37,7 30,4 39,1
Prosentvis fordeling av utgifter på:
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 80,6 79,8 77,3 82,2 83,5

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 10,8 12,1 11,0 16,5 9,7

Funksjon 221 - Lokaler og skyss 8,6 8,0 11,7 1,3 6,9

Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale 
barnehager (m2) 4,9 5,2 5,2 6,0 6,5
Kultur:

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner 899 1 866 1 082 1 911 1 602
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, Ringerike sammenlignet med andre kommuner
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Helse og omsorg 

Helse og omsorg omfatter institusjonstjenester, hjemmetjenester, tjenester til funksjons-

hemmede (TTF), helsetjenester, barnevern, legevakt, krisesenter, sosialtjenester (NAV), 
bestillerenhet og Ringerikskjøkken. 

Økonomisk oversikt 

 

Innenfor helse og omsorg har følgende vært prioritert: 

 Effektivisering har hatt et stort fokus fra alle og det har vist gode resultater. 

 Resurssenheten har blitt implementert i hjemmesykepleien. 

 Natt-tjenesten er underlagt én hjemmetjeneste.  

 To enheter for hjemmebaserte tjenester har fusjonert. 

 Eksterne vikarbyråer er ikke benyttet i forbindelse med sommerferieavviklingen.  

 Demensplanen er vedtatt, 21 dagplasser for demente er etablert. 

 Helse og omsorg har gjennomført en helsekonferanse og Oppvekstkonferansen 

ble arrangert for tredje gang. Dette var et samarbeid på tvers av sektorer i 

kommunen.  

 Evaluering av Helse og omsorg og Bestillerenheten er gjennomført.  

Kvalitet i tjenestene 
Helse og omsorg har eget kvalitetsutvalg for å overvåke kvalitet i tjenesteproduksjon. 

Kvalitetsutvalget består i dag av tre virksomhets-leder, tre enhetsledere, kommunalsjef, 
kommunelege og kvalitetsrådgiverfunksjon. Kvalitetsutvalget har månedlige møter. 

Kvalitetsutvalget fungerer som pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid i 

virksomhetene, og kvalitetssikrer og utarbeider prosedyrer i samarbeid med 
virksomhetene/enhetene 

Kompetansehevende tiltak og rekruttering 
Kommunen valgte å satse på teoriutdanning av egne ansatte til helsefagarbeidere 

gjennom årene 2011 og 2012. Flere av disse som har status praksiskandidater har avlagt 

prøve og oppnådd fagbrev i løpet av 2013, men flesteparten har ennå ikke nok praksis til 

å gå opp til fagprøve. Alle kandidatene vil gå opp til fagprøve etter hvert som tilstrekkelig 
praksis er oppnådd – totalt ca. 35 kandidater når alle er ferdige. 

Det er for 2013 gitt økonomisk støtte og lønn for opplæringsdager til 2 ansatte i Helse og 

omsorg som har gjennomført videreutdanning i palliativ pleie/lære for å lære videre – 

ferdig i juni 2013.  

Hønefoss videregående skole, Hole kommune og Ringerike kommune har i 2013 arbeidet 

med å få til en ny utdanningsvei til helsefagarbeider for ungdom. Samarbeidet kom i 
gang for å sikre rekruttering til fagutdanning innen Helse og omsorg.  

Det nye utdanningsløpet vil gå over 4 år, og elevene vil veksle mellom skole og praksis i 
kommunen alle 4 årene Ringerike kommune vil kunne ta imot 9 elever 

 

 

År 2013 2012 2011*

Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 595 095 722kr   588 264 383kr   557 298 964kr   
Utgifter til innkjøp 74 622 131kr    72 636 807kr     72 704 442kr     
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 176 234 978kr   150 631 617kr   124 245 169kr   
Inntekter:
Brukerbetalinger/ salgsinntekter 53 376 824kr    52 349 505kr     50 557 412kr     
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 90 596 844kr    75 031 256kr     78 552 884kr     
Øremerkede tilskudd/ overføringer 25 589 727kr    24 667 393kr     21 164 215kr     
Kommunens faktiske driftskostnad 676 389 436kr   659 484 653kr   603 974 064kr   
*ISF-overføringer i 2011 er holdt utenfor.

Driftsregnskap - Helse og omsorg 
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Samhandlingsreformen 

Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske 

virkemidler av samhandlingsreformen.  

Virkemidlene er:  

 kommunal medfinansiering 

 betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter  

 døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 

omsorgshjelp.  

Kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter trådte i kraft 
fra 1.1.2012 og er lovpålagt fra 1.1.2016.  

Ringerike interkommunale legevakt har i samarbeid med Vestre Viken etablert tilbud om 

kommunal øyeblikkelig hjelp i prosjekt fra september 2013.  Prosjektet går over en 

periode på 2 år og skal i løpet av den perioden etablere ordningen om kommunale 

øyeblikkelig hjelp plasser i ordinær drift.Kommunal øyeblikkelig hjelp er: 

 Innleggelse i sykehus er spesielt viktig for eldre med rask utvikling av uklare og 

sammensatte sykdomsbilder.  

 For ikke å overse alvorlige underliggende tilstander, bør slike pasienter 

undersøkes med bred tverrfaglig medisinsk tilnærming.  

 Det er utelukkende medisinskfaglige kriterier som skal legges til grunn fra 

behandlende lege.  

 Behandlende leges plikter og ansvar er uforandret.  

 Det nye tilbudet til innbyggerne kommer i tillegg til sykehusenes akuttberedskap. 

Pasienter med akutt og uavklart sykdom skal fortsatt utredes og behandles på 

sykehus. 

Befolkningsutvikling innbyggere over 80 år

 
 

De neste 10-12 årene vil antall innbyggere over 80 år være relativt stabilt for på nytt å 

stige fra omkring 2022. Antallet eldste eldre (90+) fortsetter å stige frem til nærmere 
2015 før tallet ifølge prognosen stabiliserer seg. 

For å oppnå økonomisk balanse var ett av effektiviseringstiltakene å redusere tildelingen 

av tjenester. Det ble utarbeidet en rapport - «Fakta, figurer og fremtiden». 
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Dekningsgrader  

Dekningsgrad er andelen brukere i en målgruppe/aldersgruppe som mottar tjenester. Det 

finnes ingen fasit på hva som er riktige dekningsgrader. Kommunen har en relativt lav 

andel plasser med heldøgnstjenester. På de plassene kommunen har, er det en unormalt 

lav andel over 80 år. Rapporten anbefaler ikke økning av antall plasser, men foreslår 
tiltak for å sikre god bruk av de plassene kommunen har.Bestillerenheten 

Bestillerenheten mottar alle søknader når det gjelder pleie- og omsorgstjenester fra 

innbyggerne i kommunen. Enheten tildeler tjenester etter kommunehelsetjenesteloven 
og sosialtjenesteloven. 

Det arbeides med å finne gode samarbeidsarenaer for samarbeid mellom Bestillerenheten 

og utførerne. Bestillerenheten har i 2013 hatt økende fokus på kompetansehevende 
tiltak, særlig innenfor juss innen saksbehandling.  

Institusjonshelsetjenesten 
Kommunen har 145 institusjonsplasser og 94 dagplasser i omsorgssentre over hele 
kommunen.  

Kommunestyret vedtok i 2013 en demensplan. Hvelven omsorgssenter huser i dag alle 

demensplasser og det jobbes systematisk med å opparbeide et kompetansesenter for 

demens ved institusjonen. Ved omsorgssenteret er det også dagtilbud for hjemmeboende 
demente.  

Alle institusjonene har i løpet av 2013 gjennomført systematisk legemiddelgjennomgang, 
dette som en del av pasientsikkerhetskampanjen.  

Institusjonstjenestene har gjennomført brukerundersøkelse med forbedret resultat fra 

2011. Det er avholdt bruker- og pårørendesamlinger ved alle institusjoner i 2013. Det er 

også etablert et godt samarbeid med frivillige.   

Institusjonene har startet arbeidet med å innføre standardisert internkontroll og 
serviceavtaler på hjelpemidler. 

Det er også innført rutiner og systematisert arbeid for å øke antall heltidsstillinger.  

Ringerikskjøkken 
Ringerikskjøkken er ansvarlig for matlevering til alle kommunens institusjoner, 

Servicesentra og kantiner. Kjøkkenet har over tid tatt i bruk fagsystemet Gastromeny 

som sikrer Riktig mat til Rett tid, sted og bruker. Dette er spesielt viktig når det gjelder 

diettmat. Programmet styrer innkjøp, produksjon, pakking, merking av næringsinnhold 
og har effektivisert faktureringen betydelig. 

27 000 enkeltporsjoner til hjemmeboende og bofellesskap ble levert ut i 2013. Dette 
kommer i tillegg til matlevering til alle institusjonene i kommunen. 

I 2013 mistet kjøkkenet Nittedal som kunde og måtte således tilpasse økonomisk 
aktivitet ved kjøkkenet. 

Hjemmetjenester 
Hjemmetjenesten i Ringerike kommune yter tjenester til i overkant av 1 000 brukere. 

Kommunen er delt inn i enheter etter geografiske områder, hvor hver enhet har et 
ansvar for å yte hjemmetjenester til innbyggere som har vedtak på slike tjenester  

Virksomheten består av totalt 154 årsverk, hvorav ca. 101 årsverk er knyttet til 
Ambulante tjenester.  

Austjord behandlingssenter  
Austjord behandlingssenter har 31 kortidsplasser; av disse er 6 plasser til rehabilitering 

og 8 er hospiceplasser. Det er tilknyttet lege i 100% stilling til behandlingssenteret. 
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1. oktober ble det etablert 3 kommunale øyeblikkelig hjelpsplasser ved Austjord 

behandlingssenter, et samarbeidsprosjekt med legevakten og Vestre Viken helseforetak i 
forbindelse med samhandlingsreformen. 

Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» startet 2013. 

Tjenester til funksjonshemmede: 
Avlastningstjenesten og Hvelven 87 har etablert et spesielt godt samarbeid med skole og 

barnehage når det gjelder barn/unge med store helse- og/eller adferdsutfordringer, og 

bidrar med sin kompetanse inn i skolen/barnehagen. 

Det er i løpet av året arbeidet for å etablere gruppeavlastning utenfor institusjon, blant 

annet i samarbeid med firmaene «Fossen Friluft» og «Aktiv Ung».  I høst startet «Fossen 

Friluft» opp med den første gruppen. De arrangerer friluftslivsaktiviteter og har fokus på 

mestring for alle i avlastningstilbudet. I dag er det 8 personer som benytter dette 

populære tilbudet. 

Legevakt 
Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til ca 

60 000 innbyggere i 6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Hole og 
Ringerike. Legevakten er lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus.  

Legevakten deltar i møter med helsedirektorat, fylke og sykehus som ledd i 
forberedelsene til etablering av Nødnett med planlagt oppstart høsten 2014. 

Krisesenteret 
Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud som skal sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud 

til kvinner, menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 
relasjoner.  

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen. 

I 2013 deltok 14 kommuner i samarbeidet, der Ringerike kommune er vertskommune. 

De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Lunner, 

Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune. 
Nedslagsfeltet omfatter ca. 101 000 innbyggere, fordelt over 2 fylker.  

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften med et årlig beløp i forhold til folketall. 
Ringerike kommune dekker 28,90 %. 

Fylkesmannen i Buskerud foretok tilsyn av krisesenterdriften høsten 2013. Rapporten 
konkluderte blant annet med:  

«Ved befaring ved Krisesenteret i Hønefoss fremkom det at den daglige driften 

ivaretas i henhold til lovens krav. Krisesenteret fremstår som meget veldrevet, og 

Fylkesmannen vurderer at brukerne får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud 
ved krisesenteret.  

Fylkesmannen vurderer at Ringerike kommune og Krisesenteret i Hønefoss har et 

veletablert og «levende» internkontrollsystem, som tilfredsstiller krisesenterlovens 

krav på dette punkt». 

Krisesenteret har i tillegg til et botilbud, et samtaletilbud på dag og aften til mennesker 

som ikke trenger botilbudet og et reetableringstilbud for de som har flyttet. Det gis gratis 

advokat bistand til både de som bor og ikke bor på senteret når det gjelder 

problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner. Advokatvakten, Annie Braseth, 

finansieres med midler fra Justis- og Beredskapsdepartementet for bistand som inngår i 
formålet til senteret.  

Krisesenterets «Skoleprosjekt» og «Barnehageprosjekt»  

Disse prosjektene er forebyggende- og avdekkende informasjonstiltak til alle lærerne i 

grunnskolen og barnehageansatte. Det gis økt kunnskap til de ansatte om vold i nære 

relasjoner, om Krisesenterets arbeid, hvordan avdekke vold og hvilke tiltak som skal 
iverksettes når vold avdekkes. 
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Ringerike kommune startet gruppen «Aktiv jobb i skolen» på Hønefoss Videregående 

skole høsten 2013. Krisesenteret deltar i den tverrfaglige gruppen som sitter på skolen 

fra 9-13 annen hver fredag. Formålet er forebyggende og avdekkende, slik at 
ungdommene kan få direkte hjelp av rett instans i gruppen 

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i 

Hønefoss i 2013. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 
innbyggere.  

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 

Ringerike kommune har utarbeidet en Folkehelsemelding basert på de nasjonale 

overordnede målsettinger for folkehelsearbeid: 

 oppnå en bedret psykisk og somatisk helse i befolkningen 

 større grad av arbeidsdeltakelse 

 bedrede sosiale profiler 

 utjevning av sosiale forskjeller 

 bidra til trivsel og glede 

Folkehelsemeldingen skal danne grunnlag for at de framtidige folkehelsetiltakene i 

kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige i samfunnet. Et overordnet mål med 

arbeidet er å spre engasjement om folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. 

 

Forebyggende helsetjenester barn og unge 

Helsestasjonstjeneste 

I 2013 har det vært fokus på det tverrfaglige samarbeidet igjennom tiltaket «4 år trygg 

og klar». Tiltaket er et samarbeid mellom alle helsestasjoner, barnehager og foresatte. 

Målet med tiltaket har vært fokus på brukermedvirkning, tidlig intervenering og 

«sømløst» tilbud. Tilbakemeldingene har vært positive, spesielt fra de foresatte.  

Skolehelsetjeneste 

Tverrfaglig samhandling i form av kvalitetssikring av fagteam har vært fokusområde i 

2013. Fagteam består av helsesøster, politi, rektor, ungdomskontakt, barnevern, SLT- 

koordinator og PPT (ved behov). Målet har vært å kunne forhindre skjevutvikling ved å 
iverksette tiltak så raskt som mulig.  

 

Nøkkeltall for helsestasjon og skolehelsetjenesten 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Konsultasjoner  
0 – 5 år 

5 359 5 633 5 927 6 620 5 508 5 866 

Konsultasjoner i 
skolehelsetjenesten 

3 526 4 150 7 508 4 779 4 922 5 446 

Vaksinedekning 
under 2 år  

92 % 91 % 92 % 94 % 91,5 % 94 % 

Vaksinedekning over 
2 år  

  93 % 94 % 93 % 94 % 
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Folkehelse og Ringerike Frisklivsentral  

Det største satsningsområdet i 2013 har vært etablering av Ringerike Frisklivsentral. 
Fysioterapeutene og ergoterapeut har deltatt i etableringen. Tilbudet vi har pr i dag er: 

- Gruppebaserte tilbud: Frikslivstrening i gruppe. Tilbudet foregår ute. Nivået 

tilpasses den enkelte, slik at alle får utbytte. Tilbakemeldingene fra deltagerne er 

ubetinget positive.  

- Bra mat kurs: Kurset har som mål å øke motivasjonen til å endre vaner. Øke 

bevisstheten om matvarer og matvarevalg.  

- Aktiv dag: «Et møtested for mennesker som trenger en mer aktiv hverdag, med 

flere tilbud på et sted». Tilbudet er organisert på Norderhovhjemmet, tre dager i 

uken.  

- Kid kurs: Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon. Kurset er bygd opp slik 

at deltagerne skal lære en kognitiv forståelsesmodell, samt teknikker og metoder 

for å endre tanker og handlingsmønstre. Hjelp til selvhjelpsprinsippet. Vi har 

gjennomført to kurs innværende år. Samtlige deltagere gir tilbakemelding på at 

de har hatt stort utbytte av kurset. Tre er tilbake i jobb, og flere deltagere har 

opprettholdt kontakten etter kursets slutt. Videre hadde vi ventelister ift nytt kurs 

vinter/vår 2014. Kurset ledes av kommunepsykologen.  

Samtlige tilbud underlagt Frisklivsentralen er vurdert utfra utfordringene kommunen har i 

forhold til folkehelseprofilen.  

Det har vært økt fokus på samhandling med frivillige lag og foreninger, blant annet «Ti 
på Topp», Utstyrssentralen og «Aktiv dag».  

 

Smittevernkontoret  

Det har vært avdekket tilfeller av tuberkulose, noe som krever en del oppfølging. Videre 

har kontoret bistått vaksinering i forbindelse med polioutbrudd og gitt tilbud om 
influensavaksine. 

«Lavterskeltilbudet» i forhold til meningokokk vaksinering av russ har vært meget 
vellykket.  

Smittevernkontoret samarbeider med Ringerike omsorgssenter forhold til vaksinering, 
helsekontroller og tuberkulose-screening og oppfølging.  

Det har vært gjennomført 550 konsultasjoner i 2013.  

 

Kommunejordmor  

Svangerskapsoppfølgingen foregår på Ringerike Sykehus og ved helseavdelingen på 
Hvalsmoen.  

I 2013 hadde vi en økende tendens av yngre gravide (under 20 år), samt et økende 
antall gravide med psykososiale utfordringer.  

Nøkkeltall for jordmortjenesten (oversikten inkluderer ikke Hvalsmoen 

Transittmottak)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gravide til 

svangerskapkontroll 

81 72 79 88 112 95 

Antall nyfødte 328 316 318 323 290 290 
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Helsestasjon for ungdom (HFU) 

HFU holder åpnet to ettermiddager i uken og ledes av kommunejordmor. Gynekolog og 

helsesøster er en del av det faste tilbudet. HFU fikk også i 2013 tilskudd fra 
helsedirektoratet til forebygging av uønsket svangerskap og abort.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antall 
henvendelser 

1 707 1 858 1 702 1 475 1 811 1 545 1 520 

Helseavdelingen på Hvalsmoen transittmottak 

Avdelingen skal yte nødvendig helsehjelp til beboerne ved mottaket. Helseavdelingens 
bemanning er ansvarlig sykepleier, helsesekretær, lege, jordmor og helsesøster.  

Det er god samhandling mellom helseavdelingen og mottaket.  

NAV 

Gjeld  

Det er i løpet av 2013 gjennomført 176 saker. Dette er saker av ulik alvorlighetsgrad, fra 
råd/veiledning og budsjettering til tvangssalg av bolig.  

Det var ved utgangen av året 249 aktive saker. Av aktive saker ved utgangen av året er 

138 gjeldssaker og 111 frivillige disponeringer. Vi anser at volumet på frivillige 

disponeringer er for stort og har for liten sirkulasjon. 

Det er et mål å minske antallet livslange frivillige disponeringer hos NAV for de som 

trenger en permanent oppfølging av økonomi. Det vurderes derfor fortløpende om det er 

riktigere for søkerne å få oppnevnt verge enn frivillig disponering. I flere saker ser vi at 

gjeldsrådgivning med påfølgende bistand til økonomistyring i stor grad bidrar til at 
brukerne klarer å beholde jobb, hus og hjem samt familie.  

Økonomisk sosialhjelp 

Antallet brukere og derved utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har økt i 2013. I løpet 

av året har 1050 brukere fått utbetalinger. Av disse har 281 trygd/pensjon som 

hovedinntekt. 495 personer er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt. Det er 

registrert at 239 av mottakerne har forsørgeransvar for barn. 

Det er fortsatt mange unge sosialhjelpsmottakere. 24% av de som har fått utbetalinger i 

2013 er mellom 18-24 år gamle. Stønadsnivået på flere folketrygdytelser er så lave at 

det ofte er behov for økonomisk supplering i tillegg. Det er gjort en stor innsats nasjonalt 

med å avslutte konverterte arbeidsavklaringssaker innen 1. mars 2014. Flere av disse 

har gått fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp.  

NAV Ringerike har i 2013 søkt og fått midler til prosjektstilling for å forebygge 
barnefattigdom. Familier som mottar sosialhjelp er målgruppen for dette prosjektet. 

Buskerud kommunerevisjon har i desember 2013 gjennomført revisjon på området. 

Rapporten konkluderer med at et stor andel (70%) av brukerne med økonomisk 

sosialhjelp som eneste inntekt ikke har blitt selvhjulpne i noen grad. Også for de unge 

mener revisjonen at det er liten grad av selvhjulpenhet. Rapporten sier samtidig at det 

vil være en stor utfordring for kommunen å bidra til at denne gruppen blir selvhjulpen. 
Det er forslått flere tiltak som vil bli politisk behandlet. 

Tildeling av annen bolig 

Boligsosialt team i Ringerike tildeler boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Teamet 

har også ansvaret for tildeling av midlertidig akuttbolig. Teamet jobber tett med 

oppfølging i bolig for brukerne for å bedre bo-evne og hindre utkastelser.  

Flyktning 
Flyktningeteamet i NAV Ringerike har i 2013 bosatt 30 flyktninger.  
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Barnevernstjenesten  

Ringerike kommune barneverntjenestens målsetting er å gi rett hjelp til rett tid.  Vi skal 

ha et barnevern som  

 viser respekt og ydmykhet i møte med personer 

 er åpent og samarbeidende  

 har godt omdømme og tillit i befolkningen 

 har fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid 

 sikrer barns rettssikkerhet, herunder: retten til å bli hørt, retten til å bli tatt med 

på avgjørelser og retten til beskyttelse 
 

Vi skal være et barnevern med et trygt, ivaretagende og utviklende arbeidsmiljø. 

Året 2013 har vært et år der vi har arbeidet mye i forhold til å opprettholde og 

videreutvikle et godt samarbeid med barnehager, skoler og helsesøstertjenesten i 
kommunen. 

Vi ser at dette har vært nyttig og nødvendig for å klare å hjelpe barna og deres familier 
til å skape nødvendig endring. 

Barneverntjenesten har i året som har gått hatt stort fokus på forebyggende arbeid og 

forsøker i samarbeid med foreldre/foresatte å iverksette tiltak som fører til en positiv 

endring for barna og familien. Tilgjengeligheten på effektive tiltak er liten i vår kommune 
og vi har startet arbeidet med å utvikle tiltak. 

Ringerike kommune har i 2013 startet arbeidet med å bli en TIBIR kommune (Tidlig 

Innsats for Barn I Risiko). TIBIR er et program for forebygging og behandling av 

atferdsvansker hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. 2 saksbehandlere 

arbeider med dette.  

Barneverntjenesten mottok 279 meldinger i 2013. Utviklingen i antall meldinger viser en 

økning fra 201 i 2009. Det har vært en stor økning i de alvorligste sakene, som 
vold/overgrep og alvorlig omsorgssvikt. 

Vi har 414 barn i vårt system. 190 av disse bor i opprinnelig familie og mottar 

hjelpetiltak, 91 barn er plassert utenfor opprinnelig familie og 62 barn vi har 

tilsynsansvar for. 

Arbeid for vanskeligstilte barn og unge 

Ringerike kommune arbeider aktivt for at alle barn og unge uansett foreldres økonomiske 

og sosiale situasjon skal få mulighet for å delta i alminnelige fritidsaktiviteter for barn og 

unge (idrett og kultur). Ringerike kommune har mottatt støtte fra Arbeids- og 
velferdsdepartementet for dette arbeidet. 

Utstyrssentralen er veletablert med utlån av ski og sykler. Alle innbyggere i Ringerike 
kan gratis låne friluftsutstyr i opptil 2 uker. Utstyrssentralen estyres av Frivilligsentralen.  
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Tall og fakta

Ringerike Ringerike Ringerike
År 2013 2012 2011

Netto driftsutg pleie og omsorg i % av kommunens tot netto driftsutg 35 36,8 36,7
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstj. 357 654 357 127 336 297
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 223 165 225 940 216 903
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (i %) 8,2 8 8,4
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon (i %) 3,7 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 172 325 1 121 200 1 099 478
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (i %) 26,0 25,6 25
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år (i %) 5,1 4,6 4,3
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 80 299 80 208 75 873
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år (i %) 5,4 5,3 4,8
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, utvikling Ringerike

Ringerike Gruppe 13 Nedre Eiker Kongsberg Gjøvik
År 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutg pleie og omsorg i % av 
kommunens tot netto driftsutg 35,0 30,1 30,4 30,2 31,4
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
kommunale pleie og omsorgstj. 357 654 373 322 341 584 360 993 322 477

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats (i %) 8,2 6,7 8,2 7,5 3,9
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere 
på institusjon (i %) 3,7 4,8 3,8 4,6 3,5

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass 1 172 325 1 012 834 1 156 686 1 045 804 1 125 888
Andel av alle brukere som har omfattende 
bistandsbehov (i %) 26,0 24,1 19,7 23,9 18,0

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innb. 20-66 år (i %) 5,1 3,9 4,0 3,3 1,7
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i 
kroner 80 299 88 303 71 027 88 563 215 379
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 
(i %) 5,4 4,4 6,7 4,6 5,1
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, Ringerike sammenlignet med andre kommuner
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Tekniske områder  

Tekniske områder omfatter forebyggende brannvern, innsatsstyrke ved brann og andre 

ulykker, feiing, kommunens eiendommer, vaktmester og renholdstjenester, veier, 

parker, sports- og idrettsanlegg, vann- og avløpsanlegg, arealplanlegging, byggesak, 
kart og oppmåling, miljøvern, skog og landbruk. 

 

Organisering 
Tekniske områder er fra 1.januar 2013 organisert i følgende enheter: 

 Miljø og arealforvaltning (areal og byplan, landbruk, oppmåling, byggesak) 

 Eiendomsutvikling 

 Eiendomsdrift 

 Vann, avløp og avløpsrensing 

 Veier, park og idrett 

 Utbygging (vei, vann, avløp, eiendommer) 

 Brann og redning 

Miljø- og arealforvaltning 

I 2013 har hovedfokus vært økt kundeservice, som bedre tilrettelegging for næringslivet 

og tilpasning av ressurser for å kunne gi rask og smidig plan- og byggesaksbehandling. 

Vi har tatt fatt på «klarspråkprosjektet», gjennomført kartdelen av digital plandialog og 

forbedret de døgnåpne tjenestene med en ny raskere karttjeneste. Vi har omorganisert 

byggesaksavdelingen og saksrutinene i tillegg til at samarbeidet med andre etater i 
kommunen er forbedret. 

 

Miljøvern 
Det er satt i gang kartlegging, kontroll og tilsyn i spredte avløp. Antall utslippstillatelser 
har økt betraktelig siden 2010. Arbeidet i vannområdene er godt i gang.  

 

Areal og byplanavdelingen   
Ny og revidert kommunal planstrategi fram mot 2015 ble vedtatt i juni, sammen med 

fastsetting av planprogram for revidering av kommuneplanen. Her ble det også åpnet for 
innspill til ny kommuneplan med frist 30. august 2013. 

Det har vært jobbet med flere temautredninger i kommuneplanen. Utredning om 
Livskraftige lokalsamfunn er vedtatt med innspill til kommuneplanarbeidet.  

Det er arrangert informasjonsmøter og åpne kontordager i forbindelse med innbyggernes 

muligheter for å spille inn forslag til ny kommuneplan. Opplegg for grovsiling av 

innspillene er vedtatt. 

  

År 2013 2012 2011

Utgifter:
Lønnskostnader fratrukket sykelønnsrefusjon 135 234 303kr   131 977 545kr   122 077 859kr   
Utgifter til innkjøp 131 058 102kr   120 450 801kr   113 601 347kr   
Kjøp av tjenester/ mva/ overføringer/ internkjøp/ netto finansutg. 23 783 461kr    26 728 209kr     21 972 114kr     
Inntekter:
Leieinntekter/ salgsinntekter 132 805 334kr   128 573 565kr   124 934 769kr   
Refusjoner fra stat, fylke, kommuner/  mva/ interne overføringer 8 760 013kr      9 188 556kr      12 122 494kr     
Kommunens faktiske driftskostnad 148 510 519kr   141 394 434kr   120 594 057kr   

Driftsregnskap - Tekniske områder
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Vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner i 2013: 

 Kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud. Planen omfatter ny vegtrasè for 

E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og fram til Kleggerud i Jevnaker, 

samt en opprusting av fv. 241 mellom Kleggerud og Hadeland glassverk. 

 Anbefalt ny vegkorridor i kommunedelplan med KU for E16 Skaret – Hønefoss. 

Her ligger saken, med Ringerikes uttalelse, i departementet for endelig 

planvedtak. 

 Nr. 313-01 Detaljregulering for «Byporten». Dette var en full planprosess med 

endring av gammel reguleringsplan i området nord for Kvernbergsund bru. Ny 

rundkjøring skal etableres  

 Reguleringsplan nr. 368 Ullerålsgate 9. Tilrettelegger for tre eneboliger. 

 Detaljregulering nr. 369 Hofsfossveien1, 3 og 5 der det tilrettelegges for rundt 15 

boliger. 

 Detaljregulering nr. 328 Mosselia der det tilrettelegges for tre nye 

tomannsboliger. 

 Nytt forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan nr. 345 fv. 158 

Helgelandsmoen –Norderhov ble vedtatt, med endringer for kulturminner. 

Det er vedtatt mindre endring av reguleringsplan på Almemoen, Havna/Hemskogen og 
på Hensmoen. 

Areal – og byplankontoret har også jobbet med større områdereguleringer. Dette gjelder 

for: 

 områder på Eggemoen til formål flyplass, næring og grusuttak 

 næringsområdet ved Øvre Hønengata øst 

 handels– og næringsområdet på Hvervenmoen 

 fremtidig handel, bolig og næringsområde i Soknedalsveien 1–27 (Meieritomta 

m.m.) 

 Kunnskapspark Ringerike 

 områderegulering for Treklyngen 

 samt regulering av større massetak på Kilemoen, Hensmoen og Rognerud gård. 

 

Andre større saker areal- og byplan-kontoret har jobbet med er kommunedelplan for 

Kragstadmarka og en detaljregulering innenfor det samme området, en utredning om 

hvordan ny E16 vil kunne påvirke Hønefoss og oppfølging av Klima- og energiplanen. 

I Ådalsfjella er planarbeider for regulering av en rekke nye og endring av gamle hyttefelt 

igangsatt. En rekkefølgebestemmelse om endringer i krysset ved Ringmoen har forsinket 

planene. Trafikktellinger er utført og det er dialog mellom Statens vegvesen, grunneiere 
og kommunen om hvordan utforming av krysset kan løses. 

Avdelingen har deltatt i arbeidene med lokalisering av tomter for ny skole og nye 

barnehager i Hønefossområdet og tomter for nye bofellesskap og småhus. 

Avdelingen forberedte sak om kommunens uttalelse til endringer i plan- og 

bygningsloven og det er brukt ressurser på behandling av dispensasjon og 
klagebehandling for gravfelt på Ask kirkegård.  

Kommunen deltar i Innovasjonsprosjektet «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon» 
som Telemarksforsking er ansvarlig for.  

Byggesak 
Det ble behandlet 634 delegasjonssaker i 2013 mot ca. 663 i 2012. I 36 tilfeller ble det 

gjort unntak fra kravet om saksbehandling, samme antall som i 2012. Inntekter fra 

byggesaksgebyrer i 2013 ble kr. 5.793.410,-, noe som er kr. 71.410,- høyere enn 
budsjettert. Dette dekker 97 % i forhold til selvkostberegninger. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ble redusert fra 32 dager i 2012 til 9 dager i 2013. 

96 % av sakene ble behandlet innen 3 uker, og behovet for å skrive «foreløpig svar» ble 
veldig lite.  
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Byggesaksavdelingen har fått mange positive tilbakemeldinger, og Ringerikes Blad 

avsluttet året med en flott artikkel om den raske og gode saksbehandlinga. 

Buskerud Kommunerevisjon har hatt tilsyn med kommunens behandling av henvendelser 

fra publikum, og byggesaksavdelingen har lukket de tre momentene som ble tatt opp 
vedrørende saksbehandlingstid for dispensasjonssaker og foreløpig svar.  

Kart og oppmåling 
Kommunens kartside på internett er under kontinuerlig utvikling med ajourhold av nye 

datasett som legges inn. Tilgjengelighet til kartdata og informasjon knyttet til kartet 

bidrar til god service overfor publikum hele døgnet, samtidig som det bidrar til en sikrere 
og mer effektiv saksbehandling.  

Oppmålingskontoret kartlegger etter kartplan 2012 -2015, som innebærer nykartlegging 
i sentrale områder av kommunen. I 2013 ble Ådalen kartlagt. 

Utførte oppgaver: 

 2013 2012 2011 2010 

Utførte oppmålingsforretninger 120 178 167 121 

Megleropplysninger (antall 
bestillinger) 

626 756 749 597 

Utførte seksjoneringer 12 15 12 7 

Oppmålingsforretninger 

Fra januar 2010 ble ”Lov om eiendomsregistrering” (matrikkelloven) iverksatt. Loven 

omhandler kart- og oppmålingsarbeider, og erstatter delingsloven. Ny lov har kortere 
frister for fullføring av oppmålingsforretning.  

Oppmålingskontoret har i 2013 stort sett overholdt de frister som loven setter, med 

unntak av 5 saker. Dette medførte at vi måtte redusere gebyret for disse sakene. I 2012 
ble alle saker rekvirert etter delingsloven avsluttet. 

Adressering 

Adressering med tildeling av adressenummer er en viktig oppgave av mange hensyn, 

spesielt i forhold til utrykningskjøretøyer. Før adressenummer kan tildeles, må veien det 

skal adresseres til ha vedtatt eget veinavn.  

Alle eiendommer skal innen 2015 har veiadresse. I 2013 har det vært liten framdrift på 

prosjektet med å tildele veiadresser, på grunn av redusert bemanning. Det er per i dag 
3163 adresseobjekt som mangler veiadresse.  

Megleropplysninger 

Det er stor aktivitet med mange bestillinger av megleropplysninger. Stabil arbeidskraft 

og godt samarbeid med Brann og redning bidrar til hurtig behandling med god kvalitet. 

Prosessen med behandling av megleropplysninger er under kontinuerlig automatisering, 

men kravet til riktige opplysninger nødvendiggjør behov for kontroll av de data som 

produseres automatisk. 

Konsulentoppdrag 

Oppmålingskontoret utfører også mange interne ”konsulentoppgaver”. Produksjon av 

temakart, rasteranalyse med helningskart for planlegging og analyser av befolkningsdata 

for kommuneplanarbeidet og reguleringsplaner er eksempel på dette. 
Oppmålingskontoret utfører også måleoppdrag for andre enheter i kommunen. 

Eiendomsskatt 

Arbeidet med taksering av nye objekter er under kontinuerlig arbeid. Det er i 2013 

avholdt 3 møter med sakkyndig nemnd. Nedleggelsen av Follum fabrikker har bidratt til 

redusert eiendomsskatt for kommunen.  
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Landbruk 

I 2013 har Landbrukskontoret tatt steget fra papir til digitalt. Dette gjelder særlig 

ordningene innen produksjonstilskudd i jordbruket, regionale miljømidler, rapportering av 

sett og felt elg, rapportering av dyr på utmarksbeite. Nytt av året er at vi har tatt i bruk 

SMS-tjeneste for å kunne sende ut informasjon til brukerne på en enkel og 
ressursbesparende måte. 

Innenfor jordbruket er det flere som satser. Selv om antallet besetninger innen sau- og 

storfehold går ned, så er dyretallet stabilt. Innen saueproduksjonen er det flere unge 

som er i ferd med å etablere store besetninger, på 50-120 vinterfôra dyr. Særlig 

overraskende er det at det at 4 eiendommer har iverksatt nydyrking av et areal på ca. 

705 dekar. Korn dominerer på det dyrka arealet, men de siste årene har det vært en 

økning innen gras- og engarealet.  

Til tross vanskelige tider innen norsk skogindustri er hogsten omtrent på samme nivå 

som tidligere, 243 000 kubikk. Skogeierne er stort sett flinke til å investere i skogpleie 

(planting, markberedning, rydding mm.), men i 2013 har vi nok registrert en svak 

nedgang, særlig når det gjelder arealet som ryddes. Positivt er det imidlertid at det har 

vært stor aktivitet innen bygging og opprustning av skogsbilveger. I Ringerike er det 
igangsatt flere skogsbilvegprosjekter enn i resten av Buskerud til sammen! 

Tidligere var landbrukskontoret et rådgivnings- og veiledningsorgan. Dette er oppgaver 

som det offentlige ikke skal utøve, og i dag henvises slike henvendelser til private 

aktører.  

Landbrukskontorets primære oppgaver knytter seg til forvaltning av ordninger og 

lovverk. Det er Landbrukskontoret som utøver tilsyn og kontroller for å sikre at offentlige 

midler blir brukt i tråd med vilkårene og at bestemmelser i lovverket etterleves. I 2013 
ble det gjennomført mer enn 245 stedlige kontroller/tilsyn.  

Den tida og de ressursene vi bruker på lovpålagte kontroller/tilsyn gjenspeiles av 

aktiviteten innen både jordbruk- og skogbruk og næringer i tilknytning til landbruket. Jo 

større aktivitet, jo flere dager ute i felt! Dette går naturligvis på bekostning av andre 

oppgaver. Det er særlig plan- og utviklingsarbeid som får lide under mangel på 
ressurser.  

Hole kommune og Ringerike kommune har felles landbrukskontor. 

Vann, avløp og avløpsrensing 
Ringerike kommune deltar i Norsk Vann BA for sammenligning av pris og kvalitet på 

tjenestene på VA-sektoren. 

Prismessig ligger Ringerike på gjennomsnittet for vann og litt over gjennomsnittet på 
avløp.  

Kvalitetsmessig mangler Ringerike kommune reservevannforsyning for alle vannverk med 

flere enn 1 000 abonnenter. Dette er et krav for godkjent kvalitet. Dette gjelder både på 

Sokna og Ringerike vannverk. Prøvepumping for reservevannkilde for Ringerike vannverk 

startet april 2011. 

På avløpssiden er Ringerike kvalitetsmessig blant de beste i sammenligningen. En 

effektivitetsmåling viser at Ringerike kommune er over gjennomsnittet innenfor VA-
området. 

Vann 

Ved vannverkene er det produsert 3 386 452 m³ vann i løpet av 2013. Det er utbedret 
16 vannlekkasjer. 

Av driftsprosjekter i 2013 har det vært utført rehabilitering av vannledning i 

Bånntjernveien/Andersløkka (348 m), Schjongsgata (92 m), Tyristrandgata (155 m), 
Ringkollveien (50 m), Dronning Åstas gate (33 m).  

Det er skiftet 11 vannkummer med armatur i forbindelse med disse prosjektene. 
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Veme vannverk har fått en ny borebrønn for drikkevann. 

Det er innkjøpt 6 nødstrømsaggregater som fortløpende blir montert ved pumpestasjoner 

og høydebasseng. 

Avløp 

I løpet av 2013 har det blitt skiftet 12 pumper ved våre pumpestasjoner på grunn av 

havari og alder/utslitthet. 5 pumpestasjoner er rehabilitert med nye pumper, 
mengdemålere og rørgalleri.  

Driftsprosjekter har vært rehabilitering av rørledning bruksjordet på Tyristrand, deler av 

Nordmo veien på Sokna samt Tyristrandgata i forbindelse med oppgradering av veien. På 

grunn av luktproblemer fra avløpsanlegget er det montert tilbakeslagsventiler i rørnettet 

på Viul. Det har vært utført mye generelt vedlikehold ved pumpestasjoner. 

Renseanlegg 

I løpet av 2013 har det blitt renset 2 920 525 m³ kloakk ved alle renseanleggene. Det 

ble behandlet 21 570 m³ slam fra HRA-kommuner, samt 16 678 m³ septikk fra Hole og 

Ringerike. 

På Monserud RA har det blitt montert nytt nødstrømsaggregat, utført reparasjoner av 

Hygieniseringslinje 1 og 2, samt endel utvendig og innvendig vedlikehold. 

Utbygging (vei, vann, avløp, eiendommer) 

Avdelingen har hatt flere større utbyggingsprosjekter i 2013. På vann- og 

avløpsprosjekter er det gjennomført flere større ledningsanlegg. I tillegg har det vært 
under planlegging flere større vann- og avløpsprosjekter. 

Det vises til investeringsregnskapet for oversikt over prosjektene, herunder også 
eiendomsprosjekter som enhetene har hatt ansvar for. 

Avdelingen følger opp alle private utbyggere i forhold til offentlig privat infrastruktur for å 

sikre at disse blir bygd etter gjeldende regelverk og krav. Dette gjelder også uttalelser til 

private reguleringsplaner. 

Av større private anlegg som avdelingen følger opp er: 

 Soknedalsveien 5-27 

 Brutorget 

 Øya-området 

 kommuneplan Kragstadmarka med utredning vann og avløp 

 reguleringsplan for Hønengaten nord (gamle HØKA området).  
 

Det er ikke lett å forutsi aktiviteten for private utbyggere, og stor aktivitet der går ut 
over fremdriften på kommunens egne prosjekter. 

Veier, park/idrett 

Drift 
(tall i kr) 

Kommunale veier 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftskostnad/km  73 898 70 297 70 737 90 225 

 

Ordinært vedlikehold har bestått av utsetting av brøytestikker, brøyting, strøing, 

vedlikehold av skilt, rensk og tining av sluk, asfaltlapping, asfaltering, oppmerking, 

skraping av grusveier, salting, vegetasjons rensk og grøfting, samt en rekke oppgaver for 

andre etater.  
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Under vårens store nedbørsmengder og snøsmelting fikk vi en del uforutsette utgifter i 

forbindelse med flom og ras. Beløpet utgjorde en ekstrakostnad for oss på ca 800.000,- 
Dette var det ingen refusjonsmuligheter for. 

Parkering 

 2013 2012 2011 2010 

Netto driftsinntekter (1 000) 5 353 4 777 5 018 3 370 

Det er inngått en ny årlig driftsavtale med RIK ang drift av ladestasjoner for El-biler på 
kommunale parkeringsplasser. 

Gatelys 

Ringerike kommune har inngått en årlig driftsavtale med Ringeriks Kraft AS i forbindelse 

med bytte av lyspærer i kommunens gatelys. Pæreskift skal nå bare foregå 3 ganger i 
året. 

Ellers har gatelyset blitt driftet på et minimum av vedlikehold. Det er utført oppretting av 

de skeiveste mastene, kvisting langs veier og rundt lyspunktene samt bytting av noe 
kabelstrekk der det har vært kritisk. 

Park og idrettsanlegg 
I 2013 har det vært ordinær drift og vedlikehold av idrettsanlegg, grøntarealer, 

beplantning i byen og parker, samt hogst og tynning i kommunens friarealer. Avdelingen 
har utfordringer med en del gammelt, ineffektivt og nedslitt utstyr. 

Fra og med 1. juni 2013 ble enhetene Park/idrett og Vei slått sammen som et ledd i en 

planlagt omstillingsprosess.  

Eiendomsdrift 

Vedlikehold av kommunale bygg 

I 2013 brukte Eiendomsdrift 10,1 millioner kroner til vedlikehold av kommunale 

bygninger, en liten reduksjon i fra 2012. Dette er netto beløp inkludert lønnskostnader 
for kommunal vedlikeholdsgruppe.  

Store andeler av vedlikeholdsbudsjettet har vært knyttet til å utbedre feil på elektriske 

anlegg, branntekniske anlegg og gymsalutrustninger. Dette er tiltak for å sikre at 

bygninger og anlegg holder forskriftsmessig standard og for å redusere risikoen for tap 
av liv og helse. 

I tillegg har anslagsvis 1,5 millioner av vedlikeholdsbudsjettet gått til å utbedre løpende 
feil og mangler, så som hærverk, tett kloakk etc. 

Av andre større vedlikeholdsarbeider vil vi nevne ny taktekking på Sokna samfunnshus til 

en kostnad på ca. kr 250.000,- Dette ble kontrahert i 2012, men ble ikke utført før i 
2013. 

Det var ved utgangen av 2013 registrert uløste vedlikeholdsbehov for ca. 40 millioner 

kroner. I tillegg til vedlikeholdskostnader kommer investeringsbehov for alle funksjoner 

bygg. Dette vil si tiltak som finansieres over oppgradering skoler, oppgradering 

barnehager, påkostninger og utstyr helse- og omsorgsbygg med mer. 

Som følge av utvikling av bedre internkontrollsystemer og dermed stadig bedre kontroll 

på tilstander på bygg og anlegg, blir stadig flere vedlikeholdsbehov identifisert. Summen 
av uløste vedlikeholdsbehov vil derfor øke for kommende budsjettår. 

Eiendomsdrift er ansvarlig for å utvikle og drifte internkontrollsystemer for bygninger og 
eiendommer der Ringerike kommune er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold.  
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Dette omfatter: 

 internkontroll brann 

 internkontroll elektro 

 internkontroll lekeplassutstyr 

 internkontroll gymsalutrustning 

 internkontroll energi 

 internkontroll inneklima 

 internkontroll vaktmester 

 

Branntekniske tilpasninger er gjennomført på en rekke kommunale bygninger i 2013 for 
å oppfylle forskriftskrav. 

Avvik knyttet til nye branntekniske vurderinger, årskontroller og kjente endringer i 

forskriftskrav vil bli lagt inn i vedlikeholds- og investeringsplaner for 2014 og utover. 

Økende alder på kommunal bygningsmasse medfører at avviket mellom gjeldende 

forskriftskrav og etablerte løsninger øker. Det er derfor nødvendig å øke kommende års 
avsetninger til vedlikehold og investeringstiltak i kommunale bygninger. 

Lokaler 2013 2012 2011 2010 

Antall kommunale m2 115 882 116 486 116 486 139 174 

Antall leide m2 77 282 73 189 73 639 54 081 

Disponible lokaler m2 193 164 189 675 190 125 193 255 

 

Vedlikehold 2013 2012 2011 2010 

Totalt kr *) 10 103 000 10 161 000 6 333 261** 6 678 814** 

Kr pr m2 87,18 53,57 33,31** 34,50** 

*) beløp er oppgitt eks mva. 

**) ekskl. lønnsutgifter vedlikeholdsgruppen  

Lønnsutgifter til vedlikeholdsgruppen utgjorde 3,9 millioner kroner i 2013.  

Redusert driftsnivå 

I 2013 har Eiendomsdrift redusert kostnadsnivået, slik at årsresultatet viser et 

mindreforbruk på 2,168 millioner for Eiendomsdrift. Dette har gitt lavere kvalitet på 
tjenester, så som renhold og vaktmestertjenester.  

Personal  

Innen renhold har det vært fokus på økning av stillingsstørrelser. Vedlikeholdsgruppen er 

styrket med 1 tømrer og 1 maler. Dette gir utslag i at mer vedlikehold kan gjennomføres, 

til en lavere kostnad enn tidligere.  Eiendomsdrift har jobbet bevisst med 
kompetanseheving. Energirådgiver ble tilsatt i juli 2013. 

Eiendomsforvaltning 
Eiendomsdrift utøver eierrollen for Ringerike kommune for eksisterende eiendommer og 

bygninger. Dette betyr at vi deltar i en rekke reguleringsplaner styrt av Utbygging eller 

Miljø- og arealforvaltningen. I tillegg behandles nabovarsler som berører kommunale 

eiendommer av Eiendomsdrift. Bemanningen for saksområdet oppleves som svært lav og 
vil bli revurdert. 

Anskaffelser 

Eiendomsdrift har i løpet av 2013 gjennomført 10 anbudskonkurranser gjennom det 

elektroniske innkjøpsverktøyet mercell. I tillegg har vi gjennomført flere mindre 
konkurranser under terskelverdi med kun protokollkrav utenom mercell innkjøpsverktøy.  

Eiendomsdrift bestilte flere hundre varer og tjenester på eksisterende rammeavtaler. 
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Eiendomsutvikling 

Eiendomsforvaltningen byttet i løpet av 2013 navn til Eiendomsutvikling. Samtidig ble 

noen av arbeidsoppgavene overført til Eiendomsdrift. Eiendomsdrift har nå rollen som 

eier med ansvar for kommunens eksisterende bygg og eiendommer. Eiendomsutvikling 
driver med boligforvaltning, kontraktsforvaltning og utvikling. 

Eiendomsutvikling har jobbet med følgende saker i 2013: 

Arealprosjekt 

Dette er en gjennomgang av kommunens bygningsmessige arealer og utnyttelsen 

av dem. Holte Consulting og KMPG gjennomførte en vurdering av kommunens 

bygningsmasse og hensiktsmessigheten av den som endte i en rapport som ble 

overlevert i juni måned. Det arbeides fortløpende med å få til en bedre utnyttelse 
av kommunens bygningsmasse. 

Salg av eiendommer 

Kommunen har solgt eiendommer i 2013 for kr. 5 367 951,-. Det arbeides videre 
med klargjøring av flere eiendommer som kommer for salg i løpet av 2014. 

Boligforvaltning 

Eiendomsutvikling forvalter 569 boenheter som blir innleid fra Ringerike Boligstiftelse og 
3 boliger innleid fra privatpersoner. I tillegg har eiendomsutvikling bistått i arbeidet med 
boligsosial handlingsplan. 

Utvikling 

Avdelingen skal bistå med utvikling av nye prosjekter som bl.a. ny flerbrukshall, ny 
storskole, nytt sykehjem og utvikling av andre prosjekter i samarbeid med private 
aktører.  

Brann- og redningstjenesten 

Brann- og redningstjenesten har ansvar for oppgaver knyttet til å være innsatsstyrke ved 

brann og akutte ulykker, utføre brannforebyggende tilsyn samt sørge for feiing av 
fyringsanlegg i kommunene Ringerike og Hole.  

Drift 
Nøkkeltall/måltall for virksomheten. 

Nøkkeltall/måltall 

 2013 2012 2011 

Antall utrykninger 598 580 560 

Antall tilsyn i § 13 bygg 265 201 228 

Antall tilsyn i boliger 1657 1770 1600 

Antall feide piper 7253 8180 6166 

 Kommentarer til tabellen: 
 Antall utrykninger har økt med 18 fra foregående år. De siste 5 årene har antallet ligget 

mellom 520 og 600. 
 Ved å se på hvilke type utrykninger vi har hatt i 2013, så er det betenkelig at antall 

bygningsbranner har økt med 6 fra 2012 til 2013. 2013 fremsto også som en dystert år i 
forhold til antall dødsbranner i vårt område da hele 3 personer omkom i brann. De øvrige 
innsatsene fordeler seg i hovedsak som tidligere år. 

 Antall tilsyn i særskilte brannobjekter har gått opp og vi klarte ca. 95% av tilsynene. Dette 
er meget bra.   

 Antall feide piper er tilnærmet som forutsatt, det samme er antall tilsyn i boliger.  
 Tilsyn med 8 fyrverkeriutsalg 
 Tilsyn utført med alle utestedene i Hønefoss 
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Kurs og øvingsvirksomhet 

Vi har hatt en nedgang i eksterne kurs vi kan ta betalt for, og har undervist ca. 1.200 

personer. Brutto inntekt utgjør ca. 200.000 kroner.  Vi har kostnadsfritt undervist eller 

holdt øvelse for ca. 2.000 personer fra ulike lag og foreninger  

Forebyggende aktiviteter 

 Sammen med Politi, Frivillighetssentralene og Røde Kors hjelpekorps deltok vi på 

båtvettundervisning for ca. 120 elever på 7. trinn. 

 Åpen dag på brannstasjonen 21. september med ca. 1.200 besøkende.  

 Aksjon boligbrann 3. til 5. desember. Vi hadde stand i dagligvarebutikker og 

gjennomførte 199 boligbesøk. 

 Brannvernopplæring for 436 elever på 6. trinn i desember. Dette er en del av et 

julekalenderprosjekt vi har sammen med alle brannvesen i Buskerud og Akershus. 

Annen ekstern aktivitet 

 SAMØV2013 «Øvelse Bjørn», vi har deltatt i planlegging og bistått med mannskap 

for denne store samvirkeøvelsen. 

Deltidsreformen 

Deltidsreformen er ikke videreført i år. Fra 2012 har øvelse og kompetanseheving hos 

deltidspersonellet blitt systematisert. Det gjennomføres 10 lokale øvelser, i tillegg til 
samøvelser med mannskaper fra Hønefoss. 

Sosiale medier 

Brannvesenet har tatt i bruk Twitter og Facebook som informasjonskanaler og opptil 
6.000 ”treff” på sakene. 

 
 

 

 

Tall og fakta

Ringerike Ringerike Ringerike
År 2013 2012 2011

Samferdsel:

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern 610,0 579,0 620,0
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate 64 416,0 62 324,0 66 721,0
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei 24 681,0 21 739,0 30 635,0
Brann- og ulykkesvern:

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 444 444 383
Netto driftsutgifter til brannforebygging pr. innbygger 54 46 72
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1 1 1
Netto driftsutgifter til brannberedskap pr. innbygger 697 700 646
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,6 0,5 0,5
Vann:

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 88,3 88,9 88,3
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 826,0 783,0 759,0
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 641,0 535,0 545,0
Avløp:

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 80,8 81,4 80,5
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler 100,0 100,0 100,0
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1 336 1 361 1 369
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 979 850 815
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger.496,0 449,0 447,0
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) 7,0 18,0 40,0
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) 7,0 18,0 25,0
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, utvikling Ringerike
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Ringerike Gruppe 13 Nedre Eiker Kongsberg Gjøvik
År 2013 2013 2013 2013 2013

Samferdsel:

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel 
i alt, konsern 610,0 648,0 534,0 699,0 599,0
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. 
km kommunal vei og gate 64 416,0 88 862,0 75 642,0 72 420,0 54 267,0
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei 24 681,0 21 400,0 29 540,0 16 379,0 29 730,0
Brann- og ulykkesvern:

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1) 444 394 399 477 450
Netto driftsutgifter til brannforebygging pr. 
innbygger 54 42 43 39 55
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1 1 1 .. 1
Netto driftsutgifter til brannberedskap pr. 
innbygger 697 625 486 772 693
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,6 0,5 0,7 .. 0,6
Vann:

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal vannforsyning 88,3 .. 92,4 84,3 80,3
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 826,0 .. 1 303,0 513,0 1 400,0
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger 
(kr/tilkn.innb) 641,0 .. 917,0 595,0 889,0
Avløp:

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste 80,8 .. 89,2 81,0 81,3
Andel av husholdningsabonnentene på avløp 
som har installert vannmåler 100,0 .. 82,0 69,0 13,0
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1 336 .. 1 692 744 1 735
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 979 .. 1 027 773 1 232
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 

nærmiljø:

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, 
kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 496,0 524,0 678,0 318,0 502,0
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) 7,0 .. 30,0 46,0 70,0
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) 7,0 .. 21,0 27,0 20,0
Kostra- tall 2013 basert på foreløpige tall pr 15/3-2014. Kan inneholde feil i innrapporterte regnskapstall.

KOSTRA- tall, Ringerike sammenlignet med andre kommuner
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Arbeidsmiljø  

Resultatene for arbeidsmiljøet viser at nærværet har økt i 2013 med 10 % sammenlignet 

med 2012. Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser at medarbeidertilfredsheten er på det 
høyeste nivået siden 2009. 

Det er tidligere bestemt at Ringerike kommune skal være en Langtidsfrisk kommune. 

Langtidsfrisk er en metode for å skape gode forutsetninger i organisasjoner, slik at 

medarbeidere kan bruke sin arbeidsevne fullt ut og være friske og effektive på jobben.  

Langtidsfrisk er Ringerike kommunes valgte metode for å skape helsefremmende 

arbeidsplasser i henhold til Arbeidsmiljølovens forventninger. Kommunens verdigrunnlag 

TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig) er en del av de Langtidsfriske suksesskriteriene. 

Verdiene ble innført i 2012. Strategien for å skape en helsefremmende organisasjon er 

evaluert i 2013 og innføring av justert strategi starter trinnvis med lederopplæring i 
august 2014.  

Inkluderende arbeidsliv 
Ringerike kommune er en IA-virksomhet og samarbeidsavtalen om et inkluderende 

arbeidsliv for perioden gikk ut i 2013. Nye målsettinger for 2014-2017 er under 

utarbeidelse. Ringerike kommune forplikter seg derved til å forebygge og redusere 

sykefravær, styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet.  

Som et ledd i dette arbeidet har Ringerike kommune definert nytt nærværsmål på 93,5 

%. I arbeidet med å nå nærværsmålet skal samtlige enheter i kommunen årlig utarbeide 

handlingsplaner for arbeidsmiljø og iverksette forbedringstiltak. Enheter som har 

utfordringer med å nå definerte nærværsmål blir fulgt særskilt opp. Videre blir ledere på 
alle nivåer målt på om nærværsmålet nås.  

Positiv medarbeiderundersøkelse 
Desember 2013 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen gjennomført. Det var femte 

gang denne undersøkelsen ble gjennomført. Undersøkelsen måler humankapitalindeks 

(HKI) og noen andre relaterte områder for å kartlegge status i oppstarten av en 
helsefremmende og langtidsfrisk organisasjon.  

Det er bevist at trivsel og arbeidsglede er nært knyttet til nærvær, ledelse, effektivitet og 

lønnsomhet. Med forståelse for slike sammenhenger som bakteppe blir resultatene fra 

undersøkelsen brukt til å identifisere forbedringsområder innenfor ledelse og nærværs-

arbeid. Undersøkelsen viser at lederne har klart å kommunisere endrede forutsetninger 
for drift til sine medarbeidere og skapt en forbedring av arbeidsmiljøet.  

Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser de beste resultatene siden vi startet med 
undersøkelsen i 2009 og har forbedringer på alle områder. Hovedfunnene er som følger:  

 Helse og omsorg og Oppvekst har nådd målsetting fra 2009 med 28 av 36 i total-

poeng på HKI, hvilket er meget bra.  

 Ledere scorer høyere enn medarbeidere på alle indikatorer.  

 Svarprosenten er noe høyere enn i 2012.  

 Andelen ansatte som har hatt utviklingssamtale går noe ned.  

 Enheter som har utarbeidet handlingsplan går noe opp.  

Resultatet anses som meget positivt og ligger nå på det nivået som teoretisk anses som 
et meget godt resultat.  
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Status sykefravær  
Det samlede nærværet i 2013 gikk opp med 10 % sammenlignet med 2012 (se figur 1). 

Kommunens sykefravær ligger fortsatt 0,7 prosentpoeng over gjennomsnittet i forhold til 
landets øvrige kommuner (NAV-statistikk 3.kvartal 2013).  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hele kommunen 9,3 9,2 8,8 9,0 9,9 9,0 

Figur 1. Tabellen viser samlet sykefravær 2008-2013. 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. kvartal 10 102 9 536 10 164 9 456 10 843 10103 

2. kvartal 10 337 9 457 7 758 8 755 8 249 8 188 

3. kvartal 8 212 8 644 6 845 7 083 7 712 6 540 

4. kvartal 9 967 11 188 9 514 9 845 10 000 9 500 

Tapte dagsverk  38 618 38 825 34 281 35 139 36 804 34 331 

Figur 2. Tabellen viser tapte dagsverk i perioden 2008-2012. NAV beregner kostnaden for 

et tapt dagsverk til kr 2500. Reduksjon i tapte dagsverk motsvarer med NAVs satser 6,1 

mil. kroner. 

Likestilling  
Kjønnsfordelingen blant ansatte er tilnærmet lik fordelingen i 2012. Ringerike kommune 

er fremdeles en kvinnedominert organisasjon med om lag 81 % kvinner og om lag 19 % 

menn blant de ansatte. Det er fortsatt til dels et stort underskudd av menn i helse og 
omsorg og i barnehager.  

Kjønnsfordeling 2013 

(pr 31.12.13) 

2012 

(pr 31.12.12) 

Antall årsverk 1 854  1 858 

Antall ansatte 2 254 2 526 

Antall kvinner 1 832 2 040 

Prosentvis andel kvinner 81% 81% 

Antall menn 422 486 

Prosentvis andel menn 19 % 19 % 

Antall kvinner i høyere stillinger 7 8 

Prosentvis andel kvinner i høyere stillinger 54 % 50 % 

Antall menn i høyere stillinger 6 8 

Prosentvis andel menn i høyere stillinger 45% 50% 

 

Avlønning høyere lederstillinger 
Ved utgangen av året var det 13 ansatte i Ringerike kommune med høyere leder-

stillinger. I denne gruppen inngår rådmann, kommunalsjefer, virksomhets- og støtte-

enhetsledere.  Det er 7 menn og 6 kvinner i disse stillingene.  Blant gruppen høyere 
lederstillinger er kvinner gjennomsnittlig avlønnet høyere enn menn. 
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Avlønning enhetsledere og øvrige ansatte 

Ringerike kommune har ivaretatt prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved 

fastsetting av lønn, enten ved tilsetting eller forhandlinger, tas det utgangspunkt i 

kompetanse og funksjonen som skal utføres. Avlønning er ofte basert på ansiennitet, og 

det er også individuelle tillegg innbakt i årslønnen.  

Tabellen nedenfor viser oversikt over gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn i 
faste stillingsprosent pr sektor.  

 

Stilling Kvinner - 
lønn 

Kvinner - 
antall 

Menn - lønn Menn – 
antall 

Oppvekst     

Lærer 430 705 27 425 200 2 

Adjunkt 450 221 116 424 721 23 

Adjunkt m/tillegg 480 083 104 478 617 21 

Rektorer 602 236 11 520 987 7 

Fagleder/inspektør 541 600 10 542 400 3 

Pedagogisk leder 437 165 49 434 575 4 

Helse og omsorg     

Vernepleier 421 837 39 408 408 5 

Barnevernspedagog 458 400 13 430 300 1 

Sykepleier 419 199 88 380 770 7 

Spesialsykepleier 459 941 22 468 000 1 

Hjelpepleier 358 500 312 362 900 14 

Tekniske tjenester     

Ingeniører 420 500 2 458 400 14 

Fagarbeider 357 200 38 371 200 53 

Renholder 332 000 30 328 300 3 

Brannkonstabel   369 900 22 

Øvrige     

Arbeidsleder/formenn 371 000 7 412 500 2 

Enhetsledere 522 000 31 524 600 9 

Konsulenter 422 900 78 490 100 19 
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Heltid/deltid  

Statistikk pr 31.12.13 viser at det fremdeles er en overvekt av kvinner i deltidsstillinger i 
Ringerike kommune.  

Kjønnsfordeling deltid  Pr 31.12.13 Pr 31.12.12 

Antall ansatte i deltidsstillinger 1 211 1 210 

Antall kvinner i deltidsstillinger 1 094 1 064 

Prosentvis andel kvinner i deltidsstillinger 90 % 88 % 

Antall menn i deltidsstillinger 121 146 

Prosentvis andel menn i deltidsstillinger 10 % 12 % 

Kompetansehevende tiltak og rekruttering 
Det ble tatt inn 9 nye lærlinger direkte fra skole sommer/høst 2013 i tillegg til de som 

fortsatte i sitt andre år. Det ble utover året tatt inn ytterligere 6, og èn lærekandidat fikk 

omgjort sin opplæringskontrakt til lærekontrakt. De fleste av disse går fra de sentralt 

avsatte kompetansemidler, bortsett fra feierlærling som lønnes av Brann- og 

redningstjenesten og 2 lærlinger som har ytelse fra NAV. 

I tillegg til lærlinger bistår Ringerike kommune med opplæringsplasser for 
lærekandidater. Kandidatene får ytelser fra NAV og lønnes ikke fra kompetansebudsjett. 

Ved utgangen av 2013 arbeidet 24 lærlinger og 7 lærekandidater i Ringerike kommune. 

Ringerike kommune fikk tilskudd fra Vox til opplæring «Basiskompetanse i arbeidslivet» 

(BKA) også for skoleåret 2012/2013. Den siste gruppa fullførte etter 80 timer våren 
2013.  

I tillegg til de sentrale kompetansetiltakene har rammeområdene selv gjennomført en 

god del tiltak for egne midler, primært lovpålagte og andre styrte kompetanseløp for 
definerte medarbeidergrupper.  
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Miljørapport  

Vanndirektivet 
Norge er delt inn i ni vannregioner med 243 vannområder, der Ringerike hovedsakelig er 

del av Bekkelags-bassenget, Indre Oslofjord Vest, Tyrifjorden og Valdres. Vann-
forvaltningen skal spille inn i alle aspekter av offentlig forvaltning. 

I 2013 har det blitt utformet tiltaksanalyser for alle vannområder. Disse tiltaksanalysene 

skal gi et konkret bilde av hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå «god» eller 

«svært god» kjemisk og økologisk vannkvalitet i alle vann i Ringerike. Tiltakene er satt i 

prioritert rekkefølge basert på kostnadsanalyse og nyttevurderinger. Noe av arbeidet vil 
fortsette inn i 2014.  

Tiltaksanalysene i vannområdene skal danne bakgrunn for en regional forvaltningsplan, 

som Fylkeskommunene skal utforme og legge ut på høring 1. juli 2014.  Dette er et tett 
samarbeid mellom involverte kommuner, Fylkesmenn, Fylkeskommuner og publikum.  

Tilsyn på små avløpsanlegg 

I forbindelse med arbeidet med vanndirektivet jobbes det over hele Norge med å 

kartlegge og forbedre kvaliteten på mindre avløpsanlegg (<50personekvivalenter). I den 

forbindelse er det gjennomført tilsyn på 70 eiendommer i Sognas nedbørsfelt (prioritet 2 

i kommunens strategi. Cirka 40% av anleggene har fått pålegg om å foreta større eller 
mindre utbedringer på eksiterende anlegg.  

I Steinsfjordens nedbørsfelt (prioritet 2 i kommunens strategi) er det i 2013 vedtatt å 

legge sjøledning for å sikre god avløpshåndtering. Dette vil også bidra til at flere 

eiendommer som i dag ikke er tilkoblet KUR anlegg i området, vil kunne få muligheten til 

å tilknytte seg offentlig kloakk. Vi vet at det finnes mange anlegg som har lav kvalitet 

og/eller er ulovlig etablert i området i dag. Det forventes at dette tiltaket vil bidra til å 
øke vannkvaliteten i Steinsfjorden betraktelig.  

Verneplan for Tyrifjorden 

Det har ikke blitt fattet noe avgjørelse i forbindelse med verneplanen. 

Utslippstillatelser 

I 2013 ble det behandlet 32 utslippstillatelser, noe som er noe færre enn i 2012.  

Klimaarbeid  
Oppfølging av Energi- og klimaplanen er i full gang. Egen årsrapport foreligger.  

Miljøfyrtårn 

2013 har vært et stille år på miljøfyrtårnsertifiseringsfronten, det har blitt gjennomført 

tre nysertifiseringer. Pr 31.12.2013 er det 21 sertifiserte bedrifter i kommunen. 

Forsøpling på private eiendommer og ulovlige søppelplasser 

Hvert år mottas det flere meldinger om forsøpling og eiendommer med skjemmende 

tilstand. 2013 har ikke vært noe unntak, hverken når det gjelder ulovlige 

søppelplasser/dumpinger eller forsøplete privateiendommer. På lik linje med andre 

kommuner har Ringerike en utfordring med opprydding og oppfølging av ulovlige 

dumpinger/søppelplasser. Faren for at situasjonen gjentar seg med én gang opprydding 

er gjennomført er ganske stor. Ansvarsforhold er ofte vanskelig å kartlegge.  

Steinsfjorden og situasjonen for blågrønnalgene  

Steinsfjorden overvåkes årlig av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid 

med kommunene Hole og Ringerike. Registreringen er konsentrert om de 
giftproduserende blågrønnalgene Planktothrix. 
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Overvåkingstallene viser at nivåene for næringsstoffene gjennomgående er på vei til et 

noe lavere nivå. Alle badevannsprøver tatt i 2013 har vært under nivå som anbefales av 
mattilsynet. 

Fyllområder for masser 

Mange byggeprosjekter i Oslo-området har problemer med å finne fyllplasser for 

overskuddsmasser. Mye masse har derfor havnet i Ringeriksområdet. For å sikre at disse 

massene er «rene» (dvs. stein, jord og organisk materiale; uten kjemisk forurensing) må 

mottaker og avsender ha gode systemer og dokumentkontroll. Det er ingen deponier i 

Ringerike kommune som har tillatelse for å ta imot forurensede masser. 

I 2013 har det kommet inn flere meldinger fra bekymrede innbyggere, som stiller 

spørsmålstegn ved kvaliteten på masser det fylles med på forskjellige fyllplasser. Dette 

har blitt fulgt opp av kommunen i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen 

har satt i gang et arbeid med å kontrollere virksomheters og privatpersoners fyllområder 

og masseuttak internrutiner for dokumentasjon.  

Nedgravde oljetanker 

Et arbeid for å bedre kommunens registre over nedgravde oljetanker er satt i gang, dette 

i samarbeid med Hole kommune og Ringerike Brann- og redningstjeneste.   

Oppsynstur på Tyrifjorden 

Oppsynstur med Fylkesmannen i Buskerud, Nordre Buskerud politidistrikt, Hole kommune 
og Statens Naturoppsyn ble gjennomført 
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Kommunestyret i  

Ringerike kommune 

 

 

 

ÅRSREGNSKAPET 2013 FOR RINGERIKE KOMMUNE 

 

Kontrollutvalget har i møte 09.05.14, sak 16/14, behandlet Ringerike kommunes årsregnskap for 

2013. 
  
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2013, årsrapporten for 2013 og 

revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 13. april 2014. Administrasjonen har 

vært representert under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Fra forskrift om kontrollutvalg fremgår det at: 

 

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet  

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 

avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet/kommunestyret eller fylkesutvalget/fylkestinget i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

 

Driftsregnskap og budsjett 

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 6,5 mill kr. Det 

dårlige resultatet skyldes i hovedsak alt for optimistisk budsjettering av skatteinngang og 

rammetilskudd. 

 

Skatteinntektene utgjør ca 627,5 mill kr og er ca 18,5 mill kr lavere enn regulert budsjett, og ca  

30 mill kr høyere enn i 2012. Ordinært rammetilskuddet i skjema 1A utgjør 679,1 mill kr som er ca 

7,9 mill kr lavere enn regulert budsjettert. Eiendomsskatten er på 55,0 mill som er nærmest i tråd 

med budsjett. 

 

Overordnet analyse av budsjettavvik på virksomhetsnivå i skjema 1B viser at rammeområdene 

samlet sett har et merforbruk på 3,2 mill kr. Rammeområde 5 – Tekniske områder, har den største 

innsparingen på 4,9 mill kr, mens rammeområde 4 – Helse, har det største merforbruket på 10,4 mill 

kr.  

 

Netto driftsresultat utgjør 0,3 % av sum driftsinntekter som er en betydelig forverring i forhold til 

tidligere år. Fylkesmannens normtall er på 3 %. 

Ringerike kommune 
Kontrollutvalget                 
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For nærmere analyse og opplysninger vises til rådmannens årsberetning. 

 

Det er overført ca 11,9 mill kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet som i hovedsak utgjør 

pliktig overføring av momskompensasjon fra investeringer. Det var budsjettert med en overføring på 

12,6 mill kr, men denne overføringen er i tråd med de kommunale regnskapsforskriftene redusert da 

driftsregnskapet er gjort opp med et merforbruk (underskudd). 

 

Det er i 2013 dekket inn 45,6 mill kr av tidligere års underskudd, mens det var budsjettert med en 

inndekning på ca 66,8 mill kr. I tillegg var det budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 

9,3 mill kr som i tråd med de kommunale regnskapsbestemmelsene er strøket fordi driftsregnskapet 

er gjort opp med et merforbruk. Merforbruket skulle vært redusert ved å stryke ytterligere 6,5 mill kr 

av inndekning av tidligere års merforbruk slik at regnskapet hadde vist et merforbruk på kr 0. Det er 

dermed ikke foretatt strykninger i samsvar med forskrift om årsregnskap og årsberetning fullt ut.  

 

Det er videre avdekket periodiseringsfeil av utgifter i driftsregnskapet med kr 2,3 mill og i 

investeringsregnskapet med kr 2,2 mill. Disse utgiftene er utgiftsført i 2014, men skulle vært 

anordnet årsregnskapet for 2013. Virkningene av korrekt anordning ville medført tilsvarende økt 

merforbruk i driftsregnskapet og udekket i investeringsregnskapet. 

 

Brudd på strykningsbestemmelsene og anordningsprinsippet er omtalt som forbehold i revisors 

beretning under konklusjon om årsregnskapet. 

 

Samlet regnskapsmessig merforbruk pr 31.12.13 utgjør 27,7 mill kr. Siden kommunen ikke 

oppnådde det forventede regnskapsmessige resultatet for 2013, kunne ikke underskuddet fra 2009 på 

21,1 mill kr dekkes inn. Siden kommunen ikke følger den oppsatte/forpliktende planen for 

inndekning, har kommunen sendt brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet ved 

fylkesmannen datert 13.02.2014. I dette brevet er det søkt om forlengelse av inndekningsperioden 

utover fire år for å dekke gjenstående underskudd fra 2009.  

 

Forholdet er omtalt som presisering i revisors beretning under andre forhold. 

 

Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget godkjenning og 

kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse. Dette innebærer at kommunen må ha godkjenning fra 

Fylkesmannen for å kunne foreta låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Den økonomiske 

situasjonen tilsier en fortsatt registrering i ROBEK. 

 

Investeringsregnskap og budsjett 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

I regnskapsskjema 2A – investeringsregnskapet er det store avvik mellom regnskap og budsjett for 

flere poster. Dette gjelder spesielt investeringer anleggsmidler og bruk av lånemidler.  

 

Det er i 2013 investert ca 102,1 mill kr i anleggsmidler, mot et regulert budsjett på 148,4 mill kr. 

Bruk av lån er på 110,6 mill kr, som er ca 63,1 mill kr lavere enn regulert budsjett. Avviket skyldes 

forskyvning i planlagte prosjekter i 2013, og er tilfredsstillende forklart i rådmannens årsberetning 

for 2013. 

 

Budsjettavvikene er omtalt som forbehold i revisors beretning under konklusjon om budsjett. 
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Likviditet 

Kommunens likviditet har de siste årene vært svak som følge av flere år med driftsunderskudd og et 

betydelig bokført premieavvik. Måltall på likviditeten pr 31.12.13 viser en liten forbedring fra 2012, 

men ligger fortsatt under anbefalt nivå. 

 

Likviditeten har variert noe gjennom året, men kommunen har til enhver tid i 2013 hatt midler til å 

dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Dette skyldes blant annet forsinket fremdrift på 

investeringer og investeringsutbetalinger.  

 

Kommunen har hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 150 mill. kr. Trekkrettigheten er 

godkjent av fylkesmannen, men kommunen er av fylkesmannen anmodet om å bruke denne 

rettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten er ikke benyttet i 2013. 

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik på ca 142,5 mill kr i 

balansen, som er en økning fra 2012 på ca 2,0 mill kr. Premieavviket er i samsvar med de 

kommunale regnskapsforskriftene inntektsført i driftsregnskapet og bokført som kortsiktig fordring. 

Det akkumulert premieavvik er pensjonsutgifter kommunene har betalt, men som ikke er belastet 

driftsregnskapet. Belastningen skjer over 10 år. Flere kommuner har fått dårlig likviditet fordi 

aktiviteten er tilpasset tilsynelatende lavere pensjonsutgifter. Pengene er imidlertid allerede brukt til 

å betale regningen fra pensjonskassen, og ved å fordele et premieavvik over mange år skyver man 

utgiften foran seg. Ordningen er et resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i 

kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål å bidra til en jevnere utgiftsbelastning over 

flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd med disse bestemmelsene. 

 

Egenkapital 

Kommunens samlede fondsreserver er bokført med ca 83,4 mill kr ved utgangen av 2013, mot ca 

77,1 mill kr siste år.  

 

Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift. 

Kommunen har pr 31.12.13 ca kr 27,4 mill kr i frie fond. Dette er i hovedsak ubundne 

investeringsfond som kun kan benyttes i investeringsregnskapet. 

 

Noteopplysninger 

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra 

foreningen for god kommunal regnskapsskikk.  

 

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 

Regnskapet ble avlagt i henhold til fristen 15. februar, og rådmannens årsberetning ble overlevert 

innen fristen som var 31.mars.  

 

Revisors beretning 

Revisor har i sin beretning datert 13. april 2014 tatt forbehold i sin konklusjon om årsregnskapet 

knyttet til brudd på strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftens § 9, samt brudd på 

anordningsprinsippet. Videre har revisor i sin konklusjon om budsjett tatt forbehold knyttet til de 

store budsjettavvikene i investeringsregnskapet. Under andre forhold har revisor presisert brudd på 4 

– års regelen for inndekking av tidligere års underskudd. Det vises til nærmere omtale av forholdene 

ovenfor. 

 

Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til årsberetningen eller registrering og dokumentasjon. 
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Konklusjon 

 

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for kommunens økonomiske situasjon. 

 

Ut over det som er omtalt ovenfor har ikke kontrollutvalget merknader til Ringerike kommunes 

årsregnskap for 2013. 

 

 

Ringerike kommune 

Kontrollutvalget, 9. mai 2014 

 

 

Jan L. Stub 

leder 

(sign.) 

 

Kopi: Formannskapet 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1499-4  Arkiv: A20   

 
Sak: 92/14 
 

SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 

1. Det tas ikke stilling til endringer i skolestrukturen i Hønefoss Nord nå. 
2. Endringer i skolestrukturen for Hønefoss Nord må ses i sammenheng med den øvrige 

skolestrukturen i byen, herunder plassering av ny skole i Hønefoss syd. 
3. Videre må man vurdere påregnelig fremdrift sett hen til kommunens økonomiske 

situasjon. 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og Aasens forslag, fikk 
Aasens forslag 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 

Arkivsaksnr.: 14/1499  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 07.05.2014 
13/14 Ungdomsrådet 06.05.2014 
92/14 Formannskapet 13.05.2014 
65/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

7. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
8. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
9. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

10. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

11. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i sak 135/08 blant annet følgende: 
2. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord. 
3. Hønefoss skole opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum. 

 
Skoleløsning i Hønefoss nord må ses i sammenheng med skoleløsningen i Hønefoss sør. Skille 
mellom nord og sør i Hønefoss følger Begna/Storelva.  
 
Ullerål skole har nå blitt delvis renovert og har fått nytt inngangsparti. Skolen har teoretisk 
kapasitet til 350 elever, og har inneværende skoleår 284 elever. 
Det planlegges fortetting og utbygging flere steder i den østlige – nordøstlige delen av 
Hønefoss. Dette er områder som hører inn under Ullerål skole sitt opptaksområde. 
 
Hønefoss skole ble reist i 1881. Selv om det i årenes løp har blitt gjennomført flere mindre 
ombygginger, er hovedbygningen og rominndelingen som da skolen var ny for over 130 år 
siden. 
En renovering av hele bygget ble i 2010 estimert til å koste 57 – 65 millioner kroner. 
Bærende konstruksjoner setter store begrensninger når det gjelder mulighetene for annen 
inndeling av arealene. 
Inneklimaet ved Hønefoss skole er dårlig, og luftkvaliteten har verdier som langt overstiger 
anbefalt norm. Nytt og riktig dimensjonert balansert ventilasjonsanlegg kan gi forsvarlig 
inneklima, men det har en høy kostnad. 
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Fasilitetene for kroppsøving ved Hønefoss skole er dårlige, og hele sidebygningen, som for 
tiden huser Læringssenteret for voksne, vurderes som kondemnerbar. 
Bare for å at skolen skal kunne godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, må det investeres i nytt balansert ventilasjonsanlegg i hele den gamle 
skolebygningen. 
Uteområdet til Hønefoss skole har en del kvaliteter, men nærheten til den sterkt trafikkerte 
Hønengata er belastende.  
 
Om Hønefoss skole skal driftes videre, må både hovedbygningen renoveres fullstedig, og det 
må bygges ny gymnastikksal med tilstrekkelig garderobekapasitet. Forsiktige prisanslag viser 
at dette vil koste i størrelsesorden 150 millioner kroner, et beløp det knyttes usikkerhet til. 
 

Beskrivelse av saken 
Hønefoss skole har inneværende skoleår 235 elever. Av disse er ca. 210 bosatt nord for 
Hønefoss bru (bybrua ved fossen).  
Ved å bygge ut Ullerål skole til å få en kapasitet på 600 elever, og samtidig legge ned 
Hønefoss skole, mener rådmannen den nordre bydelen vil få en god og framtidsrettet 
skolestruktur. 
 
Grovt sett vil alle som er bosatt nord for Hønefoss bru sogne til Ullerål skole. De som bor sør 
for Hønefoss bru vil sogne til ny skole i Hønefoss syd. 
 
Hønefoss skole har lange tradisjoner og mange har sterke følelser knyttet til skolen. 
Kostnadene til å renovere og oppgradere skolen vil bli store, uten at skoleanlegget likevel blir 
tidsriktig.  
 
Elevene fra Hønefoss vil få noe lenger skolevei, men nesten alle vil likevel bo under 3 
kilometer fra skolen. Elever i 1. klassetrinn,  har rett til skyss når avstanden mellom hjem og 
skole er mer enn 2 kilometer. Dette kan gjelde noen barn. 
 
Ut fra dette vurderer rådmannen det som riktigere å bygge ut Ullerål skole i tråd med 
vedtaket i sak 135/08.  
 
Ullerål skole og Hov ungdomsskole har begge benyttet Ringerikshallen til kroppsøving fast 
flere ganger i uka. Gymnastikksalen ved Hov ungdomsskole har for liten kapasitet til å dekke 
skolens behov. Gymnastikksalen ved Ullerål skole har full utnyttelse med dagens elevtall.  
Rådmannen ser det som nødvendig å bygge en ny idrettshall/flerbrukshall i området. Hov 
ungdomsskole har arealer nordvest for skolebygningen som kan være en god plassering for 
en slik hall. Gangavstanden til Ullerål skole er under 5 minutter, noe som er hensiktsmessig 
også for Ullerål skole. 
Dette vil gi kroppsøvingsopplæringen et løft, gi allmennheten økt tilgang på hallflate og bidra 
positivt i arbeidet med å nå de vedtatte målene i folkehelsemeldingen. 
 
Rådmannen vurderer at ved å bygge ut Ullerål skole til å ha kapasitet til 600 elever, samt 
kjøpe tomt i Hønefoss sør og bygge ny skole til 550 elever der, vil det gi en god og 
framtidsrettet skolestruktur i Hønefoss fram mot 2030.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Deler av kommunestyrets vedtak i sak 135/08 virkeliggjøres gjennom denne saken. 
I 2008 ble følgende vedtatt:  
 

2. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord. 
3. Hønefoss skole opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum. 

   
Rådmannens vurdering 
Rådmannen presenterte vinteren 2014 sine tanker om skoleutbygging og skolestruktur i 
kommunen. Hovedbudskapet var at kommunen må bygge større og bedre skoler,  en  
investering som gir betydelig kostnadsreduksjon over tid. 
Rådmannen anbefaler at Ullerål skole bygges raskt ut. Hønefoss skole legges ned når Ullerål 
skole er utbygd. Samtidig bygges det en idrettshall/flerbrukshall på ved Hov ungdomsskole 
for å dekke behovet for kroppsøvingsfasiliteter. 

 
Vedlegg: 
* 1 – Høringsbrev; forslag om nedleggelse av Hønefoss skole---- 
* 2 - Uttalelse fra SU ved Hønefoss skole 
* 3 - Uttalelse fra elevrådet ved Hønefoss skole 
* 4 - Uttalelse fra SU ved Ullerål skole 

 
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, 28.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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KS sak 66-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1085-22  Arkiv: A20 &20  

 
Sak: 93/14 
 
NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
5. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
6. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskole, Eikli skole, Veien skole, 

Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
7. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
8. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 
Stranden skole legges ikke ned. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling , som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og Frp) 
og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015  
 

Arkivsaksnr.: 14/1085  Arkiv: A20 &20  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 07.05.2014 
93/14 Formannskapet 13.05.2014 
66/14 Kommunestyret 22.05.2014 
12/14 Ungdomsrådet 06.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

9. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
10. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskole, Eikli skole, Veien skole, 

Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
11. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
12. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 

Sammendrag 
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sak 135/08 følgende: 

3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i 
Hønefoss syd star klar. 

 
Opplæringsloven § 8-1 Skolen sier i første ledd at elevene har rett til å på den skolen som 
ligger nærmest der de bor (nærskoleprinsippet). 
 
De fleste elevene ved Stranden skole vil ved en nedleggelse få Tyristrand skole som sin 
nærskole. 
 
Opplæringsloven § 8-1 åpner for at kommunen kan lage en kommunal forskrift om 
skolekretser (eller skolenes opptaksområder som er betegnelsen Ringerike kommune 
bruker). 
 
Opptaksområdene i Ringerike følger nærskoleprinsippet, og er primært laget for å gi elever 
og forsatte et oversiktelig bilde av skolene i kommunen og deres opptaksområder. 
 
At vedtaket i sak 135/08 knytter eksistensen til Stranden skole til en ny skole i Hønefoss sør, 
gir et misvisende signal om hvilken skole som er elevenes nærskole. Bare 5-6 elever ved 
Stranden vil få en ny skole i Hønefoss sør som nærskole. 
 

Side 139 av 516



  Sak 66/14 s. 3 
 

   

 

Beskrivelse av saken 
I løpet av vinteren 2014 har rektor ved Stranden skole sagt opp stillingen, og 2 av lærerne 
har søkt overføring til annen skole. Videre har 5 av elever søkt om overføring til Tyristrand 
skole. 
 
Dette har ført til at rådmannen er bekymret for om Stranden skole for kommende skoleår 
vil greie å gi et tilbud til elevene i tråd med opplæringsloven og formålet med opplæringa. 
 
 
Opplæringsloven § 1-1. Formålet med opplæringa  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører 

mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 

forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 

forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

 
Rådmannen har ansvar for at formålet med opplæringa er fullt ut forsvarlig ved de 
kommunale grunnskolene i Ringerike kommune. 
 

Elever søkes til andre skoler 

Foresatte til flere elever ved Stranden skole har i vår søkt om deres barn kan bli overført til 
annen skole, - Tyristrand. Videre har 5 elever (nesten 15 % av elevmassen) søkt seg bort fra 
Stranden skole.   

Side 140 av 516



  Sak 66/14 s. 4 
 

   

 

Ut fra dagens situasjon vurderer rådmannen en nedleggelse av skolen fra 1. august 2014 
som mest fornuftig. 
 
Fordeling av elever på trinn ved Stranden skole høsten 2014 

Trinn 1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Antall elever 2 2 7 4 9 3 9 36 

 
Elevtallsutviklingen ved Stranden skole de siste 10 årene 
 

Skoleår 04/05 05/06 06/07  07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

elevtall 76 79 69 64 67 65 57 51 56 49 36 
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Elevtallet ved Stranden skole er mer enn halvert de siste 10 årene. Små skoler er lang mer 
sårbare enn større skoler. Rådmannen ønsker robuste grunnskoler i Ringerike, noe som 
forutsetter en viss størrelse. 
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Forholdet til overordnede planer  

Det pågår et arbeid med å revidere kommuneplan for Ringerike. En temautredning om 
livskraftige lokalsamfunn er en del av dette arbeidet. Formannskapet vedtok i sak 56/13 
følgende: 
 

1. Følgende tettesteder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike 
kommune: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna 
og Ask/Tyristrand. 

 
Nedleggelse av Stranden skole fører til at Ask ”mister” nærskolen. Tettstedet Ask/Tyristrand 
får en styrking av skolen lokalisert på Tyristrand. 

 
Mottatte høringsuttalelser (alle følger vedlagt): 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Tyristrand skole, Kirkeskolen, Helgerud skole, Eikli skole og 
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vegård skole har sendt inn uttalelser. 
SU ved Stranden skole støtter et brev fra Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS), og 
har valgt å ikke avgi noen egen uttalelse. Det samme har 27 innbyggere og foreldre på Ask 
og ulike lag og foreninger gjort.  
Innebandyen ved Stranden skole og Stranden IL har sendt inn uttalelser. 
Kollektivtrafikk i Buskerud (Brakar) har uttalt seg. 
 
Høringsbrev, utsendt til SU ved Stranden skole, andre berørte skole og lag – foreninger som 
låner/leier lokaler ved Stranden skole (høringsbrevet følger vedlagt). 
 
Oppsummering av uttalelsene; 
 
SU Kirkeskolen uttaler at siden både rektor og lærere søker seg bort og at det er få elever 
igjen er det naturlig at skolen legges ned allerede fra kommende høst. SU forutsetter at 
ressurser følger med dersom noen elever fra Stranden skole velger Kirkeskolen. 
 
SU Tyristrand skole ønsker elever og foresatte hjertelig velkommen til Tyristrand skole. De 
forventer at ressursene etter ny fordelingsmodell følger elevene som måtte velge Tyristrand 
skole. Videre at nødvendige bygningstekniske utbedringer blir ivaretatt dersom elevtallet 
øker. 
 
SU Eikli skole uttaler at det er viktig å ivareta elever, foreldre og ansatte i prosessen. 
Elevrådet ved Eikli uttaler seg i samme dokument som SU, og vektlegger særlig at det vil bli 
et større elevmiljø, kommunen kan reduserer kostnader, men at det er dumt at elever får 
lengre skolevei. 
 
SU Helgerud skole uttaler at Helgerud skole har god nok kapasitet til å kunne ta i mote 
elever fra Stranden. De påpeker også at det er viktig at elevene fra Stranden får gjøre et 
fritt skolevalg slik høringsbrevet beskriver det. 
 
Brakar påpeker at Ringerike kommune må dekke alle kostnadene til skoleskyss for de 
elevene som måtte velge en annen skole enn nærskolen.  
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Innebandyen viser til at ca. 15 personer ukentlig bruker gymnastikksalen ved Stranden 
skole til trim og innebandy. 
 
Stranden idrettslag beskriver hvilke aktiviteter de bruker skolen til og påpeker at disse 
aktivitetene vil måtte utgå dersom skolen blir lagt ned. 
 

Uttalelse/brev fra LUFS (Landslaget for fådelte og udelte skoler) 

LUFS mener prosessen rundt en nedleggelse av Stranden skole er lovstridig. 
 
FAU ved Vegård skole støtter FAU ved Stranden skole og deres oppfordring til å stoppe 
saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 135/08: 
  
Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Hønefoss 
syd star klar. 
 
Ny skole i Hønefoss syd har ennå ikke blitt noen realitet. Allerede for seks år siden ble 
Stranden skole vedtatt lagt ned når en ny skole i Hønefoss syd var klar. Rådmannen 
vurderer ikke koblingen med ny skole i Hønefoss syd som veldig relevant. 
Nærskoleprinsippet tilsier at nesten alle elevene ved Stranden skole, ved en nedleggelse, 
sokner til Tyristrand skole og har rett til å få opplæring der så lenge det er kapasitet ved 
skolen. 

 
Juridiske forhold  
Opplæringsloven § 11-1 omhandler samarbeidsutvalg i skolen 
Samarbeidsutvalet har rett til uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

 
Samarbeidsutvalgene ved Stranden skole, Tyristrand skole, Helgerud skole, Veien skole, Eikli 
skole, Kirkeskolen,  Kollektivtransport i Buskerud (Brakar) og lag/foreninger som leier 
Stranden skole  
 
Ringerike kommune har fulgt Utdanningsdirektoratets retningslinjer uttrykt i rundskriv 
2/2012 i denne saken. (Rundskrivet følger som vedlegg). 
 
Kommuneadvokaten i Ringerike har gått gjennom mottatt uttalelsen fra LUFS og utarbeidet 
et eget notat som tilbakeviser de påstander LUFS fremmer. Notat fra kommuneadvokaten 
følger vedlagt. 
 
Fast ansatt personell med arbeidssted ved Stranden skole, vil få tilbud om å tjenestegjøre 
ved andre skoler, eller andre enheter i Ringerike kommune. 
 
Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. Konvensjonen ble inkorporert i norsk rett 
gjennom menneskerettsloven i 2003. I en sak om nedleggelse eller opprettholdelse av an 
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skole skal også barnets beste vektlegges. Rådmannen har tatt dette med i vurderingen når 
Stranden skole foreslås lagt ned fra 1. august 2014. 
 
Økonomiske forhold 
 
Ny tildelingsmodell for ressurser til skolen trer i kraft fra 01.08.2014. Ressursene er i stor 
grad knyttet til eleven, og følger denne. Kostnader til undervisning av elevene vil derfor i 
liten grad bli påvirket av hvilken skole elevene får opplæring ved.  
 
Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer 
fra skolen har rett til gratis skoleskyss.  
 
Inneværende skoleår er 32 av elevene ved Stranden skole innvilget skoleskyss. 11 av disse 
elevene fra gratis skoleskyss på grunn av avstand til skolen, mens de 21 øvrige elevene er 
innvilget skyss på grunn av særlig farlig skolevei etter kommunalt vedtak om slike 
strekninger. 
 
Ved en nedleggelse av Stranden skole, vil samtlige elever ha rett til gratis skyss på grunn av 
avstand.  
Slik finansieringen av skoleskyss i Norge er lagt opp, vil en nedleggelse av Stranden skole 
faktisk føre til at Ringerike kommune vil årlig ”spare” om lag kr 250 000,- i årlige 
skyssutgifter. 
 
Teknisk drift av skoleanlegget på Ask deles i: 
 

 vedlikehold/drift 

 renhold  

 vaktmester 
 
Regnskapet for de 3 siste årene viser følgende kostnader for disse områdene: 
 

Ansvar Regnskap 
2011 

Regnskap 
2012 

Regnskap 
2013 

540300 Vedlikehold/drift   88 023   88 340 104 309 

560002 Byggtjenester renhold 256 383 370 832 431 069 

560003 Byggtjenester 
vaktmester 

247 292 240 061 185 243 

Sum Teknisk drift 591 689 699 233 720 621 

 
Teknisk drift ved Stranden skole beløper seg til mellom 700 000,- og 750 000,- kroner. 
Ved et salg av eiendommen vil alle disse kostnaden bli borte.  

 
De årlige driftsmessige kostnadsreduksjonene ved en nedleggelse av Strandens skole utgjør 
totalt ca. 1,7 millioner kroner.  

 I tillegg kommer et eventuelt salg av eiendommen med bygningsmasse. 
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Alternative løsninger 
Stranden skole opprettholdes og driftes videre. Merkostnad for Ringerike kommune vil 
være ca. kr 700 000 i 214, og 1, 7 millioner i 2015. Denne kostnaden vil svekke kvaliteten 
ved de øvrige grunnskolen i kommunen med tilsvarende beløp. 

 
Skolested for elevene ved en nedleggelse 
Dersom kommunestyret i Ringerike vedtar en nedleggelse av Stranden skole, planlegger 
rådmannen at elevene ved Stranden skole skal få anledning til å velge mellom Tyristrand 
skole, Kirkeskolen, Helgerud skole, Eikli skole og Veien skole, slik det står i høringsbrevet. 
Den skolen elevene velger, vil de få opplæring ved ut barneskoletida. Ordningen med å 
velge skole vil bare gjelde i 2014.  
 
Dette valget vil elevene få gjøre sammen med sine foreldre først etter at det er fattet et 
vedtak om nedleggelse av skolen ( etter 22. mai 2014). 
Det vil det bli fattet enkeltvedtak om skole for hver elev fra Stranden skole. Dette arbeidet 
er vil skje før inneværende skoleår slutter. 
 

Rådmannens vurdering 
Ut fra totalsituasjonen ved Stranden skole, med lærere og elever som søker seg bort, og et 
nedleggingsvedtak som uansett er nær forestående, foreslår rådmannen nedleggelse fra 1. 
august 2014.  
Avstanden til ny skole vil for fleste elevene være under 10 km, og reisetida inntil ca. 15 
minutter. Som Brakar påpeker i sin uttalelse til saken, vil skysskostnader for elever som 
velger en annen skole enn nærskolen måtte dekkes i sin helhet av Ringerike kommune. 
Dette vil trolig ikke utgjøre mange elever.  
Rådmannen forstår at skolen betyr mye for mange i ei lita bygd. For å gjøre overgangen 
mest mulig smidig, mener derfor rådmannen elevene skal få velge skolested fra oppstarten 
av neste skoleår. 
Rådmannen er trygg på at de juridiske sidene ved nedlegging av Stranden skole. Dette 
kommer godt fram i det vedlagte notatet fra kommuneadvokaten. 
Økonomisk vil årlige  kostnader til drift, som utgjør ca. 1,7 millioner kroner bli borte, noe 
som teller positivt for en anstrengt kommuneøkonomi. 

 
Vedlegg 
Høringsuttalelser fra: 
* 1 - Høringsbrev til SU ved Stranden skole med flere 
* 2 - Uttalelse fra SU ved Tyristrand skole 
* 3 - Uttalelse fra SU ved Kirkeskolen 
* 4 - Uttalelse fra SU ved Eikli skole 
* 5 - Uttalelse fra SU ved Helgerud skole 
* 6 - Uttalelse fra Innebandyen på Stranden skole 
* 7 - Uttalelse fra Stranden IL 
* 8 - Brev fra LUFS – landslaget for udelte og fådelte skoler 
* 9 - Notat fra kommuneadvokaten i Ringerike kommune 
* 10 - Støtteerklæring til brevet fra LUFS fra foreldre og beboere på Ask 
* 11 - Uttalelse fra Braker – Buskerud kollektivtrafikk 
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* 12 - Rundskriv 2/2012 fra Utdanningsdirektoratet 
* 13 - Uttalelse fra FAU ved Vegård skole 
* 14 - Støtteerklæring til brevet fra LUFS fra ulike lag og foreninger på Ask 
 
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, 28.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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KS sak 67-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/48-7  Arkiv: 026   

 
Sak: 77/14 
 
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG OMSTILLINGSSTYRE 
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 

«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 

Agenda Kaupang. 

2. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

3. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 

oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 

kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG 
OMSTILLINGSSTYRE 
 

Arkivsaksnr.: 14/48  Arkiv: 026   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/14 Formannskapet 22.04.2014 
67/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

4. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 
«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 
Agenda Kaupang. 

5. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

6. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 
oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 
kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 

Sammendrag 

Ringeriksregionen er tildelt omstillingsmidler fra staten og fylkeskommunen. Av formelle 
grunner er midlene tildelt Ringerike kommune. Ringerike kommunestyre godkjente i april 
2013 prosjektbeskrivelse og oppnevnte Rådet for Ringeriksregionen som interimsstyre for 
arbeidet. 

Rådet har ved hjelp av Ringerike Utvikling med innleid konsulent fått utarbeidet en 
Utviklingsanalyse som nå legges fram for kommunestyrene. Rådet har også oppnevnt 
Omstillingsstyre for arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

 Det vises til tidligere behandling og orientering i saksframlegg til Ringerike kommunestyre 
25.04.13 som følger vedlagt. 

Ringerike kommunestyre fattet da følgende vedtak: 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner den vedlagte prosjektbeskrivelsen ”Omstilling i 
Ringerike – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013. 

2. Kommunestyret godkjenner at det etableres en omstillingsorganisasjon som 
beskrevet i prosjektbeskrivelsen pkt 1.3 med et eget omstillingsstyre og med 
Ringerike Utvikling som operatør for arbeidet. 
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3. Inntil omstillingsstyret er valgt fungerer Rådet for Ringeriksregionen som interimstyre 
med de nødvendige fullmakter innenfor de tildelte omstillingsmidlene og i henhold til 
prosjektbeskrivelsen. 

4. Kommunestyret legger til grunn at konklusjonene fra utviklingsanalysen og forslag til 
omstillingsplan legges fram for kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike til 
godkjenning så snart de foreligger. 

 

Kommunestyrene i Hole og Jevnaker fikk seg forelagt denne saken til orientering. 

Strategisk utviklingsanalyse 

Rådet for Ringeriksregionen har i samarbeid med Ringerike Utvikling, Innovasjon Norge og 
Buskerud fylkeskommune arbeidet videre med å legge et godt grunnlag for 
omstillingsarbeidet som skal skje i årene framover. I samsvar med retningslinjene fra 
Innovasjon Norge er første skritt å få utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse som blir 
grunnlaget for planer og arbeid i omstillingsprosjektet. Etter en offentlig anbudsrunde ble 
Agenda Kaupang tildelt dette oppdraget. 

Den strategiske utviklingsanalysen er gjennomført høsten 2013. Som grunnlag for arbeidet 
er det gjennomført to heldags seminarer, hver med 40-50 deltakere, og en bredt anlagt 
intervjurunde med utvalgte næringslivsledere, kommunale ledere og ungdommer fra 
videregående skoler. 
 
Rapporten beskriver Ringeriksregionens næringsliv, struktur, befolkning, arbeidsliv, 
pendling, samferdsel og senterstruktur. Her finnes mye nyttig statistikk og 
bakgrunnsinformasjon som kan benyttes i flere sammenhenger. Det meste av dette 
samsvarer godt med det vi vet fra før om regionen, utfordringene og mulighetene. 
 
Det er identifisert sju viktige satsingsområder for utvikling av Ringeriksregionen. To av disse 
dreier seg om samfunnsutvikling og fem dreier seg om næringsutvikling. 
 
De to satsingsområdene innen samfunnsutvikling er:  

 Samferdselsutbygging for å skape regionforstørring, herunder E16 mot Sandvika, 
Ringveien og Ringeriksbanen 

 Bostedskvaliteter og byutvikling i Hønefoss for å fylle opp bykjernen med nye, 
moderne boliger som skaper liv i sentrum og et bredere varehandelstilbud 

 
De fem satsingsområdene for næringsutvikling er: 

 Utvikling av treklyngen på Ringerike, med satsing på trelast, heltreprodukter, CTMP 
og biodrivstoff mv. 

 Utvikling av teknologimiljøet på og rundt Eggemoen, gjennom nyetableringer, 
knoppskyting, spin-off fra eksisterende bedrifter mv. 

 Etablering av en tjenestebasert næringsklynge på Hvervenmoen, med 
bedriftsutvikling innenfor økonomi, regnskap, revisjon mv. i tett samarbeid med 
HiBu og Kartverket 

 Livskvalitet, livsstil og folkehelse; utvikling av et attraktivt tilbud på Ringerike for 
dagsturisme og friluftstilbud, særlig med sikte på Oslo-området 
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 Profil, omdømme og nettverk; profilere regionen og gjøre Ringerikes omdømme 
bedre, utvikle nettverk med sikte på næringsutvikling og skape en felles identitet for 
Ringeriksregionen 

 
Disse sju satsingsområdene er foreslått som grunnlag for en ny strategisk næringsplan for 
Ringeriksregionen og for omstillingsprosjektets arbeid i årene som kommer.  
Rapporten «Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet 
av Agenda Kaupang følger saken som vedlegg til den politiske behandlingen.  

 

Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken i sitt møte 19.02.14. Følgende vedtak ble 
fattet i sak 4 - Ekstraordinær omstilling: 

1. Rådet for Ringeriksregionen tar til orientering at utlysningsteksten for 

prosjektlederstillingen er godkjent og at utlysingen er iverksatt. 

2. Rapporten fra utviklingsanalysen «Ringeriksvirkninger» datert 12.01.14 tas til 

etterretning. 

3. Det nye omstillingsstyret vil utarbeide en omstillingsplan. 

4. Regionkoordinator anmodes om å utarbeide kort saksframlegg til behandling i de tre 

kommunene: – utviklingsanalysen og omstillingsplan samt orientering om 

organisering og styreoppnevnelsen. 

5. Det utsendte notatet fra rådsleder med presiseringer av organisering og 

ansvarsforhold gjennomgås av styreleder i omstillingsstyret og rådmannen i 

Ringerike. Dette for å sikre at formaliteter knyttet til omstillingsmidlene ivaretas, 

samt finne praktiske løsninger og konkretisere rådsleders skisse til 

organisasjonsplan. 

 

Omstillingsstyre 

Rådet for Ringeriksregionen har fungert som interimsstyre for omstillingsarbeidet fram til 
februar 2014. I møte 19 februar, sak 5 - Valg av omstillingsstyre, fattet Rådet følgende 
vedtak: 
 

1. Rådet for Ringeriksregionen velger følgende medlemmer til Omstillingsstyret: 

 Styreleder Sten E. Magnus 

 Ragnhildr Weberg 

 Nan Rogstad 

 Finn Moholdt 

 Jan Braseth 

 Hilde Brørby Fivelsdal 

2. I tillegg vil Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune ha observatører i styret. 
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Styret vil lede omstillingsarbeidet i regionen og rapporterer til Rådet for Ringeriksregionen 
som igjen rapporterer til Ringerikstinget og kommunestyrene. Styret har to viktige oppgaver 
den første tiden: 
 

 Ansette leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. Ansettelsesprosessen er 
godt i gang, søknadsfristen for denne stillingen er ute og det forventes tilsetting med 
det første. Vedkommende vil formelt bli ansatt i engasjementsstilling i Ringerike 
kommune og vil rapportere til leder av omstillingsstyret som nærmeste overordnet i 
alle saker vedrørende omstillingsprogrammet. 

 Utarbeide omstillingsplan. Denne vil bygge på konklusjonene fra den gjennomførte 
utviklingsanalysen og vil være grunnlaget for de konkrete prosjekter og handlinger 
som omstillingsstyret skal gjennomføre. Planen vil bli framlagt for Rådet for 
Ringeriksregionen og de tre kommunestyrene. 

 
Rådet for Ringeriksregionen vil følge styrets arbeid med stor interesse og vil sørge for den 
politiske forankringen i kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 
 

 

Vedlegg 

 
1. Saksframlegg behandlet av Ringerike kommunestyre 25.04.13. 
2. Rapport fra Agenda Kaupang «Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 

12.01.14. 
3. Notat fra rådsleder om prosjektorganiseringen behandlet i Rådet for Ringeriksregionen 

19.02.14. 

 
 
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, 24.03.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Tore Isaksen 
saksbehandler: Lars Olsen 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/209-7  Arkiv: 026  

 
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - OPPSTART AV PROSJEKTARBEID  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner den vedlagte prosjektbeskrivelsen ”Omstilling i 
Ringerike – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013. 

2. Kommunestyret godkjenner at det etableres en omstillingsorganisasjon som 
beskrevet i prosjektbeskrivelsen pkt 1.3 med et eget omstillingsstyre og med 
Ringerike Utvikling som operatør for arbeidet. 

3. Inntil omstillingsstyret er valgt fungerer Rådet for Ringeriksregionen som 
interimstyre med de nødvendige fullmakter innenfor de tildelte omstillingsmidlene 
og i henhold til prosjektbeskrivelsen. 

4. Kommunestyret legger til grunn at konklusjonene fra utviklingsanalysen og forslag 
til omstillingsplan legges fram for kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike til 
godkjenning så snart de foreligger. 

 
 
Sammendrag 
Ringeriksregionen er etter søknad tildelt omstillingsmidler fra staten og fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen har formelt tildelt midlene for utbetaling til Ringerike kommune. For å få 
utbetalt midlene og komme i gang med arbeidet er det nødvendig at Ringerike 
kommunestyre fatter vedtak om oppstart og styring av omstillingsarbeidet. Vedlagte 
prosjektbeskrivelse er anbefalt av Rådet for Ringeriksregionen. Arbeidet forventes å vare i 
tre år og det er mulighet for at Buskerud fylkeskommune kan vedta videreføring etter dette. 
 
 
Innledning / bakgrunn 
Rådet for Ringeriksregionen søkte 17. august 2012 om midler fra Statsbudsjettet 2013 – kap 
551 post 60 ”Ekstraordinær omstilling i fylkene”. Kopi av søknaden følger vedagt. Søknaden 
ble sendt via Buskerud fylkeskommune, som ga sin anbefaling. I Statsbudsjettet ble det 
avsatt 2 mill. kr. til disposisjon for omstilling i regionen. Midlene er overført til Buskerud 
fylkeskommune. 
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Fylkeskommunens Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur fattet i møte 12. februar 
følgende vedtak: 

1. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (HURK) innvilger Ringeriksregionen 
status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere 
resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om 
omstillingsstatusen skal videreføres. 

2. Hovedutvalget for regionalutvikling bevilger 2 mill. kr til omstillingsarbeidet i 
Ringeriksregionen, av midlene som KRD har stilt til disposisjon for 
omstillingsarbeidet. 

3. Hovedutvalget bevilger 500.000 kr i fylkeskommunale midler fra post "omstilling". 
 
 
Beskrivelse av saken 
Ringeriksregionen har etter dette vedtaket mulighet for å starte et omfattende 
omstillingsarbeid. I tillegg til de 2,5 mill kr som er stilt til disposisjon, vil arbeidet også 
kunne tilføres ressurser via ordinært virkemiddelapparat og i form av egenandeler og bidrag 
fra bedrifter og andre som blir med. 
 
Underveis i prosessen har det vært møter og drøftinger av saken mellom Buskerud 
fylkeskommune, Innovasjon Norge, Ringerike Utvikling og Rådet for Ringeriksregionen. 
Rådet behandlet saken i sitt møte 3. april 2013 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Rådet for Ringeriksregionen anmoder rådmennene om å utarbeide en 
prosjektbeskrivelse for omstillingsarbeidet. Beskrivelsen skal omfatte formål, 
organisering herunder omstillingsstyre, satsingsområder, økonomi og overordnet 
tidsplan for prosjektet. 

2. Rådet for Ringeriksregionen ber om at det fremmes en sak til Ringerike 
kommunestyre 25. april 2013 hvor prosjektbeskrivelsen blir framlagt til godkjenning. 
Det legges til grunn at disponering av statlige og fylkeskommunale omstillingsmidler 
formelt tillegges rådmannen i Ringerike og at disponeringen i praksis gjøres på 
grunnlag av vedtak fattet i omstillingsstyret, jfr. punkt 1 om organisering. 

3. Rådet for Ringeriksregionen legger til grunn at det blir gjennomført en 
utviklingsanalyse og at omstillingsstyret legger konklusjonene fra denne til grunn for 
utarbeidelse av omstillingsplan og årlige handlingsplaner med konkrete effektfulle 
tiltak. 

4. Forslag til prosjektbeskrivelse og saksframlegg forelegges ordførerne på forhånd. 

5. Saken framlegges til orientering i de to andre kommunestyrene. 

 
 
Rådmennene har etter dette utarbeidet en prosjektbeskrivelse slik Rådet har anmodet om. 
Prosjektbeskrivelsen følger som trykt vedlegg. 
 
Buskerud fylkeskommune har stilt midlene til disposisjon for omstillingsarbeid i 
Ringeriksregionen. Midlene vil av formelle grunner bli utbetalt til Ringerike kommune når 
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det er fattet vedtak om hva midlene skal brukes til og hvem som får midlene. Den vedlagte 
prosjektbeskrivelsen og kommunestyrets vedtak er derfor nødvendig for å kunne be om å få 
midlene utbetalt. 
 
Omstillingsarbeidet skal skje i nært samarbeid med fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 
Det innebærer at kompetanse og erfaring de innehar vil være gode ressurser i prosessen. 
Innovasjon Norge har bidratt i en rekke liknende prosesser og har utarbeidet godt med 
veiledningsmateriell. Arbeidet legges derfor opp i tråd med anbefalinger derfra. 
 
Det første konkrete som må skje når omstillingsorganisasjonen er vedtatt, blir å gjennomføre 
en strategisk utviklingsanalyse som skal gi grunnlag for videre arbeid gjennom 
omstillingsplan og årlige handlingsplaner. Ringerike Utvikling er allerede i gang med å 
forberede dette. 
 
I samsvar med formålet for Ringerike Utvikling vil selskapet være regionens verktøy i arbeid 
som dette. Det må etableres et eget omstillingsstyre. Innovasjon Norge anbefaler at dette 
gjøres etter at den strategiske utviklingsanalysen er gjennomført. Dette for at man skal kunne 
finne fram til et styre med best mulig erfaring og kompetanse for nettopp det konkrete 
arbeidet som skal gjøres. I perioden fram til omstillingsstyre blir oppnevnt, vil Rådet for 
Ringeriksregionen fungere som interimstyre. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Omstillingsarbeidet vil gjennomføres i tråd med Buskerud fylkeskommunes og 
Ringeriksregionens hovedmål og satsingsområder.  
 
Juridiske forhold  
Formalitetene rundt organiseringen er drøftet med Innovasjon Norge og avklart med deres 
juridiske avdeling. 
 
Økonomiske forhold 
Det er stilt 2,5 mill kr til disposisjon for omstillingsarbeidet i Ringeriksregionen. I tillegg 
forventes at det kan komme tilsvarende midler også i de kommende to årene. Andre 
bidragsytere og det ordinære virkemiddelapparatet vil kunne bidra til at de totale ressursene 
øker. I tillegg kan det bli aktuelt med kommunale andeler til enkelte av delprosjektene og 
tiltakene. Dette vil i så fall måtte behandles politisk i budsjettmessig sammenheng om det 
skulle bli aktuelt. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det vil bli gjennomført et eget informasjonsopplegg i forbindelse med arbeidet. Det vil også 
bli aktuelt med medvirkning og høringer. Se prosjektbeskrivelsen. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til den forutgående prosessen og behandlingen i Rådet for 
Ringeriksregionen, og anbefaler at kommunestyret godkjenner prosjektbeskrivelsen og fatter 
nødvendig vedtak slik at arbeidet kan starte. 
 
Vedlegg 
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Trykte vedlegg: 

• ”Statsbudsjettet 2013 – kap 551 post 60 Ekstraordinære omstillingsutfordringer i 
fylkene” - Søknad fra Rådet for Ringeriksregionen datert 17. august 2012. 

• Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 11.03.2013 ”Tilskudd til Omstilling i 
Ringeriksregionen 2013”, med vedtaket i Hovedutvalg for regionalutvikling og 
kultur om bevilgning av midler og betingelser knyttet til tildelingen. 

• ”Omstilling i Ringeriksregionen – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 11.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Lars Olsen 
 

Side 157 av 516



 

 

Ringeriksvirkninger 
Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 

RAPPORT 
12.01.2014 

 

Oppdragsgiver: Ringerike utvikling AS 

Rapport nr.: 8263 

Rapportens tittel: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse 

Ansvarlig konsulent: Erik Holmelin 

Kvalitetssikret av: Kaare Granheim 

Dato: Januar 2014 

 

 

Side 158 av 516



	  
 

2    

 

Forord 
Agenda Kaupang AS har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, vært engasjert av Ringerike utvikling 
AS for å gjennomføre en Strategisk Utviklingsanalyse for de tre samarbeidende kommunene på 
Ringerike, Ringerike, Hole og Jevnaker. Agenda Kaupang har vært prosjektleder og ansvarlig konsulent 
for studien. Utviklingsstudien er første del av et større omstillingsprosjekt på Ringerike, der 
hovedhensikten er å finne nye muligheter for næringsvirksomhet i årene framover som supplement og 
erstatning for regionens tradisjonelle treforedlingsindustri. 

Utviklingsanalysen har vært gjennomført som en prosess med regionens næringsliv og politikere 
gjennom to heldags seminarer hvert med 30-50 deltakere. I tillegg er det i forbindelse med 
næringsplanen gjennomført rundt 20 bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere, 
politikere og samfunnsaktører.  

Den strategiske utviklingsanalysen skal være et innspill til omstillingsarbeidet på Ringerike. Som følge 
av dette begynner utviklingsanalysen med et scenario, eller kanskje snarere en visjon, som beskriver 
hvordan Ringeriksamfunnet og Ringerikes næringsliv ser ut i 2030, og hvordan man gjennom kloke 
strategiske grep kom fram dit. Denne visjonen fungerer da også som et sammendrag av de nærings- 
og samfunnsutviklingsstrategiene man i denne studien legger opp til. 

Et kortfattet og resultatorientert sammendrag av mer vanlig karakter, er ellers tatt inn bakerst som 
vedlegg 3 til rapporten. 

Agenda Kaupang AS sender med dette ut en sluttrapport fra prosjektet. Rapporten er skrevet av 
samfunnsøkonom Erik Holmelin, i samarbeid med siviløkonom Finn Arthur Forstrøm og Eskil Le Bruyn 
Goldeng fra Høgskolen i Buskerud. Sivilingeniør Kaare Granheim har fungert som prosjektrådgiver og 
kvalitetssikrer for utviklingsanalysen. 

 

Holtet, 16. desember 2013 

Agenda Kaupang AS 
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Sammendrag: Ringerike i 2030 
 

Jeg sitter på balkongen min i høyblokka på Øya, og ser ut over elva der vannspeilet glitrer i 
ettermiddagssolen. En næringssjef i storkommunen Ringerike må jo bo sentralt må vite. Hønefoss er 
fin nå på sensommeren, og det er fullt av folk som spaserer langs elvepromenaden eller sitter på 
kaféen borte ved fossen. Jeg sitter her og prøver å forberede mitt åpningsinnlegg på 
næringsforeningens store møte i kveld, der temaet er ny strategisk næringsplan som skal ta Ringerikes 
næringsliv videre framover mot 2050.  

Hva en slik næringsplan bør inneholde, er ikke opplagt, for Ringerike er jo egentlig en storkommune i 
fin utvikling, med litt over 50 000 innbyggere, passe stor befolkningsvekst, og et svært oppegående 
næringsliv. Så framtidsutsiktene ser slett ikke verst ut. Men det er altså nettopp da en må være på 
vakt, for teknologi og markedsforhold endrer seg mye raskere enn før, og næringsklyngene våre kan 
få problemer før en aner.  

For framtidsutsiktene for næringslivet på Ringerike har ikke alltid vært så gode. Slett ikke faktisk. Da 
jeg kom hit for å delta i det store omstillingsprosjektet ved juletider i 2013, så det slett ikke like lyst 
ut. Follum, selve hjørnesteinsbedriften, var nedlagt et par år før, og flere viktige industribedrifter i 
regionen hadde problemer. Det hjalp heller ikke at de tre kommunene i regionen ikke helt hang 
sammen, med de sentrale delene av Hole vendt mot Oslo, og Jevnaker vendt mot Hadeland. Selv om 
alle var enige om at Hønefoss var byen, manglet regionen et samlende sentrum og en felles Ringeriks-
identitet. 

Men mye har endret seg siden. For vi tok noen kloke valg den gangen. Som grunnlag for 
omstillingsprosjektet lagde vi en strategisk næringsplan som skisserte noen viktige satsingsområder 
både for samfunnsutviklingen og for næringsutvikling, satsingsområder som ble tatt videre inn i 
omstillingsprosjektet. Et av disse områdene var satsing på samferdselsutvikling, særlig vei og 
jernbaneforbindelsen mot Oslo. Dette tok tid selvfølgelig, for samferdselsutbygging i Norge er det 
tregeste som finns, selv om alle forsøker å gjøre noe med det. Men vi fikk da endelig åpnet 
Ringeriksbanen i 2025, etter en lang kamp om trasévalg, som heldigvis endte opp i en statlig 
reguleringsplan som skar igjennom. For ellers hadde vi holdt på å krangle ennå, slik vi gjør med E16 
gjennom Hole. Det er mange i lokalsamfunnet som har sterke meninger om trasévalg må vite. Det er 
ikke måte på til lokal ekspertise. 

Men Ringeriksbanen kom da endelig på plass, og en ny, moderne stasjon med bussterminal også. Og 
plutselig var Hønefoss bare vel en halvtimes togtur fra Oslo, med stopp i Sandvika på veien. For 
byutviklingen i Hønefoss ga det en ny vår. Allerede i utviklingsplanen fra 2013 var vi enige om at man 
måtte bygge moderne boliger i sentrum for å få liv i byen. Og man lagde da også etter hvert en 
overordnet byutviklingsplan for å få til dette. Men selv om Brutorget og Øyaprosjektet ble bygget, og 
flere andre boligprosjekter også, tok boligbyggingen ikke helt av. Folk på Ringerike var vant til å bo i 
enebolig, så markedet var begrenset.  

Først da jernbane sto ferdig i 2025, endret dette seg. Plutselig ble det populært for unge voksne med 
jobb i Oslo å flytte til nybygde leiligheter i Hønefoss sentrum. Reisetiden er jo ikke lengre enn hva de 
ellers er vandt til, og kaféliv og spesialbutikker finner de i Hønefoss også. Ikke overraskende denne 
nye trenden forresten. Lillestrøm hadde en liknende utvikling noen år før.  

Men vi fikk altså etter hvert fart på boligbyggingen i sentrum, og dermed også på byutviklingen. Det 
hjalp også godt endelig å få på plass resten av omkjøringsveien rundt Hønefoss, så vi fikk 
gjennomgangstrafikken ut av byen. Da hadde vi plutselig mulighet til å miljøprioritere gatenettet i 
sentrum og skape et hyggelig handelsmiljø. Varehandelen protesterte selvfølgelig i begynnelsen, men 
innså etter hvert at dette var lurt. De ble til og med enige om at bilbasert tungvarehandel burde legges 
ute ved omkjøringsveien. How come? 

Så med støtte i byutviklingsplanen har vi de siste årene skapt et levende sentrum med nye, attraktive 
boligblokker og tre ganger så mange bosatte mennesker som i 2013. Dessuten har vi endelig fått 
gjennomført den gamle drømmen om å vende byen mer mot elva, med ny elvepromenade og et 
blomstrende kafé og kulturliv. 
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Så Hønefoss har blitt bra. Men vi tok noen kloke grep også på næringssiden i 2013. Særlig var 
satsingen på treklyngen viktig. Viken Skog hadde behov for å få avsetning for trevirke i 
Østlandsområdet, og kjøpte opp det nedlagte industriområdet på Follum, med sikte på å bygge 
Norges mest moderne trebearbeidingsmiljø, der hele tømmerstokken skulle tas i bruk. Mange var 
skeptiske til at dette kunne bli noe av, men faktisk fikk man det jo etter hvert til, med solid støtte fra 
staten, som ønsket å komme opp i et balansekvantum i skogsavvirkingen, og også så klart at man 
hadde et stort avsetningsproblem for tømmer i Østlandsområdet.  

Så treklyngen ble etablert, og ble etter hvert en stor suksess. Først kom Norges mest moderne og 
automatiserte sagbruk, kombinert med produksjon av heltreprodukter som på linje med norsk limtre 
har blitt veldig populært i utlandet, og selges over hele verden. Senere fikk man på plass moderne 
celluloseproduksjon også. Hvem skulle trodd at cellulose kunne bli brukt til klesproduksjon og til å 
smøre oljebrønner i Barentshavet. Men det kan det altså, og restavfallet fra produksjonen blir brukt til 
å produsere miljøvennlig flydrivstoff som i disse miljøtider har blitt veldig populært.   

Enda bedre ble det da flere produsenter kom og etablerte seg, og skapte konkurranse om trestokken. 
Da måtte man virkelig skjerpe seg på FoU siden også for å ligge et hestehode foran teknologisk. Så 
dermed fikk vi et avansert FoU miljø på Follum, der man samarbeider tett både med universitetet på 
Ås, og med utenlandske miljøer om å ta nye produksjonsmetoder i bruk. Så avansert har man blitt, at 
man i fjor åpnet et Center of Expertise innenfor trebearbeiding på Follum. Det er søren ikke verst!  

Mange avanserte arbeidsplasser har det også blitt. Mer enn tusen faktisk, ved siste telling. Og ikke 
vanlige arbeidsplasser heller. Her er det mye avansert fagkompetanse og teknologisk kunnskap. 
Riktignok er fortsatt sivilingeniører mangelvare i Norge, men hva gjør vel det, så lenge spanjoler og 
portugisere med høy kompetanse tar med seg familien og flytter hit i stedet. Beriker lokalmiljøet og 
setter farge på byen gjør de også, så dette går fint. At det gamle bedehuset nå har blitt en katolsk 
kirke, er faktisk helt greit. 

I teknologimiljøet på Eggemoen jobber også mange utlendinger fra flere land. Utvikling av dette 
næringsmiljøet var et annet av de satsingsområdene vi pekte ut i den gamle næringsplanen. Her hadde 
man allerede en svært avansert teknologibedrift, med en masse høyteknologiske spesialprodukter. 
Videre hadde man en stor og moderne flyplass, og den ble viktig, for da luftforsvaret bygde ned 
mange av sine baser rundt om i landet, la man mye av sitt tunge flyvedlikehold til Eggemoen. Dermed 
fikk man også inn flyteknisk ekspertise i nye bedrifter og virksomheter på området, og det 
teknologiske miljøet tok litt av. For jo flere likeartede bedrifter en har i et slikt miljø, desto mer 
attraktivt blir det for nye bedrifter å etablere seg på samme sted, og jo mer disse bedriftene 
konkurrerer seg imellom, desto sterkere står de markedsmessig. I dag er derfor Eggemoen kjent som 
et avansert teknologisk miljø også i nasjonal sammenheng, og selv om spennvidden i produksjonen er 
stor, og man ennå ikke har helt har klart å skape en tradisjonell næringsklynge, så er man godt i gang, 
og har store perspektiver framover. 

Et tredje satsingsområde vi hadde i den gamle næringsplanen fra 2013, var å forsøke å utvikle et 
kunnskapsbasert næringsmiljø av kontorbedrifter på Hvervenmoen. Utgangspunktet var her ganske 
godt, for det var allerede etablert en rekke større kontorbedrifter på området, som dels betjente det 
lokale markedet på Ringerike, og dels henvendte seg til markedet i Oslo-området. Dessuten er det 
ganske enkelt å skape en samlokalisering og et miljø for slike bedrifter. Man trenger bare å bygge 
noen flere kontorbygg i nærheten. Så det gjorde man, og flere bedrifter kom til, slik at en fikk et miljø 
der mange bedrifter konkurrerte om de samme kundene. Slikt inspirerer, og gjør samtidig bedriftene 
mer konkurransedyktige. Dessuten fikk man til et godt samarbeid med høgskolen, som nettopp har 
sin styrke på dette felt.   

Så det kunnskapsbaserte næringsmiljøet på Hvervenmoen blomstret, og har blitt viktig for Ringerike. 
Det er kanskje ikke verdens mest avanserte kontorbedriftsmiljø, men hva gjør vel det så lenge det kan 
betjene Ringeriksmarkedet, og samtidig være konkurransedyktige på det langt større og mer kresne 
Oslomarkedet. Dessuten gir det arbeidsplasser til mange pendlere som har flyttet til Hole på jakt etter 
enebolig til en levelig pris. Det er fint, for Ringerikes næringsliv har stort behov for deres kompetanse. 

Alt gikk selvsagt ikke vår vei, heller ikke næringsmessig. Vi så den gang at mange i Oslo-området 
hadde behov for et nærliggende rekreasjonsområde med gode miljøkvaliteter, og prøvde å ta på oss 
en vertskapsrolle for disse, ved å satse på livsstilaktiviteter og folkehelse. Mer dagsturisme var 
mottoet. Utgangspunktet var slett ikke dårlig. Hadeland Glassverk var allerede Norges sjette største 
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reisemål med 600 000 besøkende pr år om jeg husker riktig, og man hadde flere attraktive tilbud i 
regionen. 

Noen stor suksess ble det imidlertid ikke. Mange andre områder rundt Oslo hadde dessverre kommet 
på samme idé, og markedet, særlig for SPA-anlegg og liknende, tok ikke helt av. Noe kom det 
imidlertid ut av satsingen. Ringeriksmarathon har blitt en årlig suksess, med flere tusen løpere og stor 
profileringsverdi, og man har, av alle ting, hatt stor suksess med parselldyrking av grønnsaker og 
blomster. Det viser seg at dette er attraktivt for barnefamilier i Oslo-området som ikke har egen hage, 
og som bruker parsellen sin som mål for søndagsutflukten. Den idéen var det ingen andre som hadde 
kommet på, så det ble suksess. Og selv om det ikke akkurat har blitt mange nye arbeidsplasser ut av 
dette, så styrker likevel slik parselldyrking Ringerikes omdømme som en grønn og bærekraftig region. 
Akkurat det vi ønsker å være.  

Det siste satsingsområdet vi hadde den gangen, var nettverksbygging, omdømme og profilering. 
Ringerike var på full fart inn i kompetansesamfunnet, hvor mye av nyskapingen som kjent skjer 
gjennom utvikling av gode nettverk og samarbeidsrelasjoner. Idéen var dermed å jobbe aktivt for å 
skape gode nettverk og samarbeidsrelasjoner blant ulike deler av næringslivet på Ringerike, og på 
denne måten bidra til ny bedriftsutvikling og nye arbeidsplasser.  

Det fikk man faktisk til, og nettverksbygging ble svært viktig både for å etablere teknologimiljøet på 
Eggemoen og for å få i gang kontorbedriftsmiljøet på Hvervenmoen. Treklyngen ble raskt så attraktiv 
at den klart seg helt selv, men både for byutviklingen og for samferdselsprosjektene, ble gode 
næringslivsnettverk viktige. 

Men nå må jeg slutte med disse refleksjonene. Dagen er på hell, og jeg må konsentrere meg om det 
jeg skal si på oppstartsmøtet i næringsforeningen i kveld. Noen gode idéer har jeg imidlertid fått av 
denne gjennomgangen. Det er naturligvis ikke slik at vi skal komme opp med helt nye løsninger hver 
gang. Mye av næringslivet på Ringerike går aldeles utmerket om dagen, og vi har flere næringsmiljøer 
med klare klyngetendenser som kan utvikles videre. Så utgangspunktet framover er riktig bra. Vi må 
bare etablere en beredskap for at ting kan endre seg raskere enn det vi egentlig liker å tenke på.    
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1 Utgangspunktet: Ringerike i 2013 
Prologen til denne strategiske utviklingsanalysen viser et scenario, eller kanskje snarere en visjon, som 
beskriver resultatene av Ringeriksregionens målbevisste arbeid for å utvikle næringslivet videre og 
bedre regionens konkurransekraft.  

Samtidig gir denne visjonen også langt på vei et sammendrag av utviklingsstudiens innhold, ved at 
den viser hvilke mål man hadde for arbeidet, og hvilke satsingsområder og strategier man fulgte for å 
nå disse mål. Visjonen viser også hva som ellers skulle til av infrastrukturtiltak, kommuneplanlegging 
og politisk arbeid for å komme dit.  

Men hvordan fant man nå fram til slike mål og strategier? Hvilke kloke grep ble tatt, og hvilken 
prosess ble det lagt opp til for å utvikle Ringerikesamfunnet og regionens næringsliv? Det er tema for 
resten av denne strategiske utviklingsanalysen. 

1.1 Befolkning og befolkningsutvikling 

1.1.1  Befolkningsutvikling de senere år 
Ringeriksregionen ligger på det sentrale Østlandet, tett opp mot Oslo-området, og drar stor nytte av 
sin beliggenhet i befolkningssammenheng. En oversikt over befolkningsutviklingen i de tre 
kommunene i regionen de siste 25 år framgår av figur 1.1.  

 

Figur 1.1: Befolkningsutviklingen i Ringerike 

Det framgår av figuren at fra en samlet befolkning i de tre kommunene i 1987 på nær 37 100 
mennesker, har innbyggertallet gått jevnt oppover og passerte 40 400 ved inngangen til 2008, etter 
en vekst på rundt 0,5 % pr år i gjennomsnitt. De siste fem årene har befolkningsveksten fortsatt i 
økende tempo, med en vekstrate på nær opp mot 1 % pr år, slik at regionens befolkning ved innløpet 
til 2013 var på vel 42 300.  

Alle kommunene i Ringeriksregionen har vokst de siste 25 år, men som en ser av figur 1.1, har 
veksten variert betydelig mellom kommunene. Hole, som ligger nærmest Oslo-området, har i hele 
perioden og særlig de siste årene, tiltrukket seg innflyttere fra Oslo-området på jakt etter eneboliger i 
grønne omgivelser til en levelig pris. De siste fem årene har dette ført til en befolkningsvekst i Hole på 
hele 3 % i gjennomsnitt. De to andre kommunene har også hatt vekst, men på et langt lavere nivå, 
rundt 0,6 % i gjennomsnitt de siste fem år. En slik vekst er selvsagt også positiv, men vekstraten skulle 
helst vært noe større, gjerne opp mot 1 % pr år, for å sikre en gunstig aldersprofil i disse kommunenes 
befolkning.   

Side 164 av 516



	  
 

8    

1.1.2  Framskriving av folkemengden 
En framskriving av folkemengden i de tre Ringerikskommunene de neste 25 år, er vist i figur 1.2. 
Framskrivingen heter MMMM12, og er Statistisk Sentralbyrås middelalternativ for befolkningsutvikling, 
som baserer seg på middels fruktbarhet, middels dødelighet, middels innvandring mv.  

 

Figur 1.2. Framskriving av folkemengden etter MMMM12. Kilde SSB 

En ser av figur 1.2 at befolkningsveksten i de tre kommunene ventes å ville fortsette også i årene 
framover, om enn med en noe avtakende vekstrate over tid. De første fem årene ventes en vekstrate 
på rundt 1,3 % pr år i gjennomsnitt for regionen som helhet. Fortsatt er det Hole som ventes å få den 
sterkeste veksten, med nær 3 % pr år i gjennomsnitt, altså omtrent som i dag. Jevnaker ventes i følge 
framskrivingen å få en noe sterkere vekst enn fram til nå, med rundt 1,3 % pr år i gjennomsnitt, de 
nærmeste fem årene, mens Ringerike ventes å få en vekst i samme periode på rundt 1 % pr år. 

Samlet sett ser dette riktig så bra ut for alle tre kommunene. Kunsten blir imidlertid å holde på denne 
befolkningsveksten, og hindre at den går ned over tid, slik framskrivingen viser. To forhold må til for å 
få til det. En langt bedre næringsutvikling i regionen, og helst også hurtigere og enklere 
kommunikasjoner mot Oslo-området. 

1.2 Utdanningsnivå og kompetansetetthet 

1.2.1  Utdanningsnivået i  befolkningen 
En oversikt over utdanningsnivået til folk bosatt i de tre Ringerikskommunene, er vist i figur 1.3, og 
sammenliknet med utdanningsnivået i fylket og på landsbasis. 

I figur 1.3 er utdanningsnivået til befolkningen i yrkesaktiv alder i 2012 delt inn i fire grupper, 
grunnskole som høyeste utdanning, videregående, høyskole inntil 3 år og 
universitet/høyskoleutdanning over tre år som høyeste utdanning. En ser umiddelbart av figuren at 
utdanningsnivået i de tre Ringerikskommunene varierer betydelig. I Ringerike og Jevnaker kommuner 
har rundt en tredjedel av befolkningen i yrkesaktiv alder grunnskole som høyeste utdanning, mens 
denne andelen bare er på vel 22 % i Hole. Andelen av befolkningen som har videregående som høyeste 
utdanning, er som en ser 44-46 % og omtrent lik i de tre kommunene, mens andelen av befolkningen i 
yrkesaktiv alder som har høyere utdanning, er langt høyere i Hole med nær 34 % enn i Ringerike som 
har nær 24 % og i Jevnaker der bare 20 % av befolkningen i yrkesaktiv alder har høyere utdanning. En 
ser også at mens Hole har et langt høyere utdanningsnivå i befolkningen enn både Buskerud som 
helhet og landsgjennomsnittet, så ligger både Ringerike og særlig Jevnaker betydelig lavere.  
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Figur 1.3: Utdanningsnivået på Ringerike 

Årsaken til denne forskjellen mellom Ringerikskommunene er at Hole, som nevnt ovenfor, de siste 
årene har fått en stor innflytting av folk fra Oslo-området på jakt etter enebolig i grønne omgivelser. 
Dette er innflyttere som i all hovedsak har høyere utdanning, og som dermed øker kommunens 
gjennomsnittlige utdanningsnivå betydelig. De andre kommunene på Ringerike mangler i stor grad 
denne innflyttingen fra Oslo-området, og framstår fortsatt som industrikommuner, der fagarbeider-
kompetanse alltid har stått sterkt, og fortsatt er en viktig faktor i næringsutviklingen. 

1.2.2  Kompetansetetthet og tilbakeflytting 
Ser en nærmere på de to høyeste utdanningskategoriene i figur 1.3, får en et bilde som vist i figur 1.4. 
Figuren viser at andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder med høyere utdanning, er delt i to grupper. 
Grønn farge indikerer inntil 3 års høyere utdanning, blant annet lærere, sykepleiere mv. Lilla farge 
viser andelen av befolkningen med universitets- og høgskoleutdanning over tre år, vanligvis 
embetseksamen eller mastergrad. 
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Figur 1.4: Høyere utdanning på Ringerike 

En ser av figur 1.4 at Hole har et svært høyt utdanningsnivå, høyere enn landsgjennomsnittet i begge 
utdanningskategoriene. Særlig på det høyeste utdanningsnivået, universitets- og høgskoleutdannning 
over fem år, er dette spesielt for en landkommune. Her har som en ser både Ringerike og særlig 
Jevnaker en utfordring framover. Utdanningsnivået i disse kommunene er vel lavt, særlig på det 
høyeste nivået, til å skaffe kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. I disse kommunene skulle en gjerne 
hatt større innflytting fra Oslo-området. I tillegg viser intervjuene som er foretatt i denne 
utviklingsanalysen, at en også gjerne skulle hatt større tilbakeflytting av ungdom etter endt utdanning. 
Her er det dermed flere viktige forhold å ta tak i.   

 

1.3 Næringsliv og sysselsetting 

1.3.1  Næringsliv og næringsutvikling 
Hva har så Ringerikskommunene av arbeidsplasser å tilby sin befolkning, og hvilke typer arbeid 
etterspør de yrkesaktive i kommunen? Svaret på dette kan langt på vei finnes i sysselsettings-
statistikken til SSB, som vist i figur 1.5. 

Figur 1.5 viser tall hentet fra Arbeidstaker/Arbeidsgiver registeret for 4. kvartal 2008 og 2012 for de 
tre Ringerikskommunene samlet. En skulle gjerne vist tall for en lengre periode, men 
næringsfordelingen ble endret etter ny internasjonal standard i 2008, slik at tidligere tall ikke er 
sammenliknbare, og tall for 2013 er ikke tilgjengelige før neste år. 
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Figur 1.5: Sysselsettingsutviklingen i Ringeriksregionen 2008-2012 

Tabellen i figur 1.5 er komplisert, og inneholder mye data i komprimert form. De første tre kolonnene 
i tabellen viser antall yrkesaktive personer bosatt på Ringerike etter næring, og hvordan denne 
fordelingen har utviklet seg fra 2008-2012. De tre neste kolonnene viser antall arbeidsplasser på 
Ringerike etter næring, og utviklingen av disse over tid. Differansen mellom antall bosatte 
yrkesutøvere som arbeider i en næring og antall lokale arbeidsplasser i samme næring, blir da et mål 
på netto innpendling til regionen i denne næringen. En ser også hvordan pendlingen har endret seg 
over tid. 

Ser en først på sumtallene i figur 1.5, finner en for det første at antall yrkesaktive på Ringerike faktisk 
har gått svakt ned de siste fire årene, selv om befolkningen i regionen har økt med rundt 1 500 
mennesker. Yrkesaktiviteten i regionen har altså gått betydelig ned, og det er ikke noe godt tegn, selv 
om nærheten til Oslo-området gjør at arbeidsledigheten i regionen ikke er spesielt høy. Derimot har 
mange, særlig eldre arbeidstakere, falt ut av arbeidsmarkedet. 

Antall arbeidsplasser i regionen har dessverre også som en ser gått ned i perioden 2008-2012 med 
godt over 500. Dette har ført til at Ringerike i slutten av 2012 hadde vel 18 000 arbeidsplasser til nær 
21 300 bosatte yrkesutøvere, og dermed et underskudd på godt over 3 200 arbeidsplasser, eller rundt 
18 %. Dette er en klar forverring fra situasjonen fire år før, da arbeidsplassunderskuddet bare var på 
rundt 2 700. Yrkesutøvere uten arbeid i regionen har da i mellomtiden funnet seg arbeid andre steder, 
i hovedsak i Oslo-området. 

Ser en nærmere på fordelingen av Ringerikes arbeidsplasser på næring, altså kolonne fire-seks i 
figuren, finner en at landbrukssysselsettingen i regionen faktisk har økt de siste årene, og var i 2012 
på vel 550 arbeidsplasser. Fortsatt er Ringerike dermed en sterk landbruksregion, blant annet med 
stor frukt og grønnsakproduksjon, som greier seg bra sysselsettingsmessig.  

Industrisysselsettingen på Ringerike har derimot gått betydelig ned de siste årene. I 2012 hadde 
regionen bare vel 2 000 industriarbeidsplasser igjen, etter en nedgang på nær 900 arbeidsplasser eller 
hele 30 % på fire år. Mye av denne nedgangen skyldes selvfølgelig nedleggelsen av Follum, men slett 
ikke alt. Ringerike har også tapt mange andre industriarbeidsplasser de siste fire årene, så 
utfordringen framover blir å beholde industrikompetansen og industritradisjonene i regionen, og 
skape nye industriarbeidsplasser i voksende markeder.  

Ellers er det verdt å merke seg at sysselsettingen innenfor varehandel har gått ned med over 100 
arbeidsplasser de siste fire årene, selv om befolkningen i regionen har økt betydelig. Det er ikke bra, 
og tyder på at Ringeriksfolk i økende grad handler utenfor regionen. Netthandel må trolig ta noe av 
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skylden, men intervjuene som er foretatt i forbindelse med denne analysen tyder også på at særlig 
ungdom i økende grad handler i Sandvika og i Oslo sentrum.  

I andre næringer er det som man ser også en del endringer. Ringerike har fått nær 170 nye 
arbeidsplasser innenfor offentlig virksomhet og forsvar. Mange av disse har trolig kommet på Statens 
Kartverk som er en meget viktig statlig bedrift for Ringerike. Videre har sysselsettingen økt med over 
100 arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, som i økende grad har oppdrag i Oslo-området, mens 
offentlig tjenesteyting som skole og helse bare har hatt en marginal vekst i perioden.  

En ser også at forretningsmessig tjenesteyting har mistet rundt 40 arbeidsplasser i perioden, og at 
nær 230 personer i denne næringen pendler ut av regionen. Her bør det være et potensiale for vekst, 
enten ved at disse flytter sin arbeidsplass hjem, noe som er ganske vanlig, eller at de får jobb i en 
ekspanderende bedrift innenfor denne næringen på Ringerike.  

Figur 1.5 viser i nest siste kolonne også i hvilke næringer kommunen har utpendling. En ser at netto 
utpendling er fordelt på en lang rekke næringer. Størst netto utpendling har varehandel med vel 650 
arbeidstakere. Mange av disse jobber i Oslo-området. Her har det imidlertid ikke vært noen økning de 
siste årene. Det har det imidlertid vært innenfor industri, forretningsmessig tjenesteyting og helse og 
sosialtjenester som alle har hatt økt utpendling på mer enn 100 arbeidstakere de siste fire årene.  

Tabell 1.5 viser sysselsettingsutviklingen for hele regionen samlet. Disse tallene foreligger også for 
hver kommune i vedlegg 1. I tabell 1.6 har en sett nærmere på sysselsettingsendringene fra 2008-
2012 fordelt på kommune. 

En ser av tabell 1.6 at sysselsettingsutviklingen de siste fire årene har vært svært forskjellig i de tre 
kommunene på Ringerike. Hole har som følge av sterk befolkningsvekst hatt økning både i antall 
yrkesaktive innbyggere, med 126, og i antall arbeidsplasser med 225. Kommunen har dermed, 
riktignok fra et lavt nivå på 59 %, økt sin arbeidsplassdekning til 63 % de siste årene. 
Arbeidsplassdekningen er definert som forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall yrkesaktive 
innbyggere i kommunen. Man ser også at Hole de siste fire årene har hatt sysselsettingsvekst i nær 
sagt alle næringer, også i industrivirksomhet, men naturlig nok mest i offentlig tjenesteyting. Eneste 
unntak er varehandel, der en på tross av sterk befolkningsvekst, har hatt en mindre 
sysselsettingsnedgang. 

Noe mer negativ har utviklingen vært for de to andre kommunene. Jevnaker har som følge av sterk 
befolkningsvekst, hatt en økning i antall yrkesaktive innbyggere på rundt 50, men samtidig mistet vel 
40 arbeidsplasser, slik at kommunens arbeidsplassdekning har gått ned fra 69 % til 67 % de fire siste 
årene. En reduksjon på nesten 150 industriarbeidsplasser er mye av årsaken til dette. I flere andre 
næringer har det vært sysselsettingsvekst i perioden. 

Noe av det samme har også skjedd i Ringerike kommune. På tross av en liten vekst i befolkningen, har 
likevel antall yrkesaktive i kommunen gått ned med nær 240  
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Figur 1.6. Endringer i sysselsetting 2008-2012 fordelt på kommune 

de siste fire årene. Mange av disse har trolig falt ut av arbeidsmarkedet som følge av nedtrapping i 
industrien, for Ringerike har tapt over 700 arbeidsplasser i perioden, og enda flere i 
industrivirksomhet. Kommunens dekningsgrad for arbeidsplasser har dermed gått ned fra 97 % til 94 
% de siste fire årene, men ligger fortsatt ganske høyt. Ringerike kommune har fortsatt nesten full 
arbeidsplassdekning, så situasjonen er slett ikke bare negativ. Som by og regionsenter bør likevel 
Ringerike helst ha noe mer enn full arbeidsplassdekning, slik at Hønefoss kan fungere som 
arbeidsplass også for nabokommunene. Det er derfor god grunn til å ta et krafttak for ny 
næringsutvikling i det kommende omstillingsprosjektet.  

1.3.2  Verdiskapning og egenkapitalakkumulasjon på 
Ringerike 2002-2011 

I tillegg til sysselsettingsstatistikken, er regnskapsdata en viktig kilde for å studere strukturelle forhold 
i næringslivet. Her kan en, etter en omfattende rensing og bearbeiding av rådata, få fram tall på 
kommunenivå for blant annet omsetning, driftsresultat, verdiskapning og egenkapital i kommunens 
eller regionens regnskapspliktige bedrifter, og også studere utviklingen av disse forhold over tid. Merk 
imidlertid at offentlig virksomhet og en del mindre enkeltmannsforetak ikke inngår, bare 
regnskapspliktige bedrifter og foretak. Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige, samt alle selskaper 
med mer enn 5 millioner i omsetning eller mer enn 4 ansatte. 

Med utgangspunkt i en bearbeiding av regnskapsdata har HiBu gjennomført en kort, overordnet 
analyse av 1 738 registrerte bedrifter og foretak på Ringerike med til sammen 8 655 ansatte, som vist 
i figur 1.7. Det framgår her at i 2011, som er siste år en har bearbeidede tall for, hadde disse 
bedriftene en samlet omsetning på vel 17,1 milliarder kr, og en samlet verdiskapning på vel 4,2 
milliarder kr.  

En bedrifts verdiskapning er her definert som bedriftens nettoprodukt, dvs. omsetning minus 
vareinnsats og avskrivinger, regnet uten mva. Verdiene som virksomhetene skaper går til fordeling 
mellom arbeidstakere, långivere, offentlige myndigheter og eiere. Verdiskapningen sier dermed noe 
om den totale avkastningen virksomhetenes aktiviteter gir til samfunnet - ansatte får lønn, långivere 
får renter, offentlige myndigheter får skatt og eiere får avkastning.  
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Figur 1.7: Regnskapspliktige virksomheter i Ringeriksregionen etter bransje (tusen kroner) Kilde: HiBu 

På Ringerike viser figur 1.7 at bedriftenes verdiskapning i 2011 fordelte seg med nær 3,4 milliarder kr 
i lønn og vel 850 mill kr i driftsresultat. Oversikten viste også for 2011, en samlet egenkapital i 
Ringerikes private næringsliv på nær 13,6 milliarder kr. 

De største bransjene i regionen målt etter verdiskapning er varehandel, teknisk tjenesteyting og 
eiendomsdrift, bygg og anlegg og industri. I sistnevnte kategori er mye av aktiviteten knyttet til 
skogbruk. Hadde det ikke vært for et svært dårlig driftsresultat for industrien samlet sett i regionen 
hadde industrien vært desidert størst. 

Tilsvarende tallgrunnlag foreligger for flere år bakover. I figur 1.8 har HiBu vist en indeks for utvikling 
i samlet verdiskapning fra 2002-2011 for Ringeriksregionen, noen sammenliknbare byer som 
Tønsberg, Kongsberg og Horten, og for resten av Norge. 

 

Figur 1.8. Indeks for utvikling i verdiskapning 2002-2011. Kilde: HiBu 

En ser av figuren at det private næringslivet i Ringeriksregionen, markert med rød strek i figuren, har 
hatt en vekst i verdiskapningen i løpende kroner på rundt 70 % i perioden 2002-2011. Dette er likevel 

Antall Omsetning Driftsresultat Lønn Verdiskapning Egenkapital

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   289	  962	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  150	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  180	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70	  330	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  350	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  628	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  990	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17	  243	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34	  002	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10-‐33	  Industri 93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  936	  749	  	  	  	  	  	   -‐240	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   859	  195	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   618	  935	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  057	  534	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   624	  891	  	  	  	  	  	  	  	  	   71	  888	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  609	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   137	  497	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  472	  875	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 202	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  009	  113	  	  	  	  	  	   130	  983	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   506	  045	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   637	  028	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   903	  964	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 296	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  279	  209	  	  	  	  	  	   181	  775	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   716	  843	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   898	  618	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  276	  751	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 59	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   292	  282	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	  661	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63	  402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80	  063	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  989	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   368	  622	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   131	  973	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   152	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57	  434	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   162	  115	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  541	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   68	  445	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  986	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   61	  542	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   448	  555	  	  	  	  	  	  	  	  	   171	  040	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   125	  122	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   296	  162	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  883	  337	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 639	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  624	  978	  	  	  	  	  	   421	  275	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   282	  015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   703	  290	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  423	  779	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   433	  450	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  695	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   124	  847	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   145	  542	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   197	  334	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Undervisning 12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  212	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  591	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   42	  316	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44	  907	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  253	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   334	  460	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  729	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   213	  304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   236	  033	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   113	  082	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   205	  966	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  727	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94	  406	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   104	  133	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  508	  785	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  00	  Uoppgitt 21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  330	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   607	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   334	  551	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Total 1	  738	  	  	  	  	  	  	  	   17	  152	  522	  	  	   854	  652	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  378	  012	  	  	  	  	  	  	   4	  232	  664	  	  	  	  	  	  	  	  	   13	  518	  562	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	  	  	  0	  	  	  	  1	  	  	  	  1
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mindre enn hva de andre byene har hatt, og klart mindre enn veksten i verdiskapningen i resten av 
Norge, som nesten er tredoblet. Nå er dette en litt urettferdig sammenlikning, siden særlig resten av 
Norge, men også Kongsberg og Horten, er svært påvirket av den voldsomme veksten i 
verdiskapningen i petroleumsvirksomheten i denne perioden. Ringerike har få bedrifter i dette 
markedet, og har dermed heller ikke fått del i denne verdiskapningsveksten. Det har heller ikke 
Tønsberg i særlig grad fått, men verdiskapningen i Tønsbergs private næringsliv har som en ser likevel 
økt betydelig mer enn på Ringerike. Årsaken er trolig at man på Ringerike har mistet store 
industribedrifter med mye verdiskapning i perioden. Særlig Follum slår kraftig ut her.   

En annen interessant sammenlikning, er utviklingen av egenkapitalen i det private næringslivet på 
Ringerike i forhold til de andre områdene. Dette er vist som indeks på samme måte i figur 1.9. 

En ser av figur 1.9 at egenkapitalen i Ringerikes private næringsliv, fortsatt markert med rød strek i 
figuren, har vist jevn og høy vekst i perioden 2002-2011. Egenkapitalen har, riktignok i løpende 
kroner, mer enn firedoblet seg i perioden, og økt betydelig mer enn det den har gjort både de andre 
kommunene og i resten av Norge.  

For videre utvikling av Ringerikes næringsliv, er dette svært interessant, fordi denne 
kapitalakkumulasjonen kan brukes til å investere i nytt, lønnsomt næringsliv og nye produkter som i 
sin tur kan bidra til å øke verdiskapningen i regionen ytterligere. Det er slett ikke noe kapitalfattig 
næringsliv en her står ovenfor, så mulighetene for å få det lokale næringslivet til å investere i nye 
bedrifter og nye produkter på Ringerike bør være de beste.   

 
Figur 1.9. Utvikling i egenkapital i det private næringslivet. Kilde: HiBu  

1.3.3  Nærmere om bedrifter og hovedaktører i   
næringslivet på Ringerike 

Ringerike har tradisjonelt vært en sterk industriregion, med treforedlingsvirksomhet som kjerne, og 
Follum som dominerende aktør. Slik er det ikke lenger. Follum er borte, og selv om skog og 
treforedling fortsatt har mange betydelige virksomheter på Ringerike, framstår i dag regionens 
næringsliv som mye mer variert enn før.  
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Figur 1.10. De 20 største bedriftene på Ringerike etter verdiskapning. Kilde: HiBu  

En oversikt over de tjue største bedriftene på Ringerike i 2011, målt etter verdiskapning er vist i figur 
1.10, der en også har tatt med bedriftenes omsetning. Tallene er hentet fra regnskapsstatistikken. En 
skulle som tidligere nevnt gjerne hatt med tall for 2012, men disse foreligger ennå ikke.  

En ser av figur 1.10 at målt etter omsetning, så dominerer Viken Skog SA med nær 1,4 milliarder kr i 
2011, fulgt av COOP Østafjells SA med omtrent halvparten så mye. Begge disse bedriftene er imidlertid 
engrosbedrifter, der vareleveransene dominerer og verdiskapningen er langt mer beskjeden. 

Målt etter verdiskapning er det i stedet Sparebank 1. Ringerike Hadeland som er klart størst, med en 
verdiskapning i 2011 på nær 280 mill kr av en omsetning på 390 mill kr. Denne lokale banken er 
svært viktig for Ringerikes næringsliv, både som støttespiller for etablerte bedrifter, og som viktig 
aktør i utviklingsprosjekter og nyskaping. Banken er også svært viktig for samfunnet for øvrig, særlig 
for kulturlivet og for frivillig arbeid. 

De neste bedriftene i forhold til verdiskapning var som en ser Smurfit Kappa Norpapp som produserer 
pappemballasje, og Andritz Hydro AS som bygger og reparerer vannkraftturbiner mv. Deretter målt 
etterverdiskapning, kommer PM Retail og Hadeland Glassverk. Ellers ser en at Ringerikskraft 
Produksjon og Tronrud Engineering er viktige bedrifter med stor verdiskapning på Ringerike.  

Strukturelt ser en at svært mange ulike næringer er representert blant de 20 bedriftene med størst 
verdiskapning på Ringerike. Selv uten Follum har regionen flere store bedrifter innen 
trevareproduksjon og treforedling. En samlet oversikt over denne næringen i 2011, er vist i tabell 1.1.  

En ser av tabellen at selv uten Follum, hadde Ringeriksregionen i 2011nær 30 bedrifter innenfor 
skognæring, trebearbeiding og treforedling, med en samlet omsetning på vel 2,5 milliarder kr, en 
verdiskapning på vel 350 millioner kr og vel 630 sysselsatte. Her har man altså fortsatt et sterkt 
næringsmiljø med stolte tradisjoner som det bør være mulig å bygge videre på. 

Tabell 1.1. Treforedlingsmiljøet på Ringerike i 2011 

 

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
VIKEN SKOG SA 1387118 56698 110
SMURFIT KAPPA NORPAPP AS 441023 128136 217
MOELVEN SOKNABRUKET AS 297128 51211 85
HUHTAMAKI NORWAY AS 177720 50936 99
BJERTNÆS SAG AS 81954 24117 34
SKJÆRDALENS AS 17069 5273 15
JØRGENSEN BYGG AS 10741 2820 6
SØR-VALDRES SKOG AS 10219 5194 5
21 MINDRE BEDRIFTER 89947 26474 61
SUM 2512919 350859 632
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En annen næring med flere sterke bedrifter på Ringerike er mekanisk industri og beslektet virksomhet. 
En oversikt over denne næringen er vist i figur 1.2. 

Tabell 1.2. Mekanisk industri mv. på Ringerike i 2011. 

  

En ser av figuren at de innenfor mekanisk industri og beslektede virksomheter i 2011 var rundt 20 
bedrifter med en samlet omsetning på nær 870 mill kr, en verdiskapning på nær 320 mill kr og nær 
500 ansatte. I tillegg har man senere fått med Norsk Titan. Her har man dermed også et sterkt 
næringsmiljø som kan utvikles. 

Et tredje næringsmiljø det er vel verdt å se nærmere på, er ulike typer kontorstøttebedrifter, herunder 
revisjon og regnskap, eiendomsdrift, utleie av personell, økonomisk og juridisk rådgiving mv. Her er 
mange svært små bedrifter registrert, men også noen større. En oversikt over denne type 
forretningsmessig tjenesteyting er vist i figur 1.3. 

Figur 1.3. Kontorstøttebedrifter på Ringerike i 2011 

 

En ser av figuren at vel 110 bedrifter innenfor denne næring på Ringerike, hadde en omsetning i 2011 
på vel en milliard kr, en verdiskapning på nær 550 mill kr og en samlet sysselsetting på nær 660 
personer. Inkludert i sysselsettingstallene er riktignok rundt 200 utleide personer som er registrert 
sysselsatt på Ringerike, men trolig bare i liten grad arbeider der. I tillegg kommer imidlertid Statens 
Kartverk med rundt 500 ansatte, og HiBu som også har bred kompetanse på dette felt og utdanner 
mange til slikt arbeid. Dette er dermed også et stort næringsmiljø med ekspansjonsmuligheter. 

Utover dette har Ringerike som en ser i figur 1.10 et par store entreprenørbedrifter med oppføring av 
bygg som spesiale, og virksomhet langt utenfor Ringerike. En har også et par større 
matvareprodusenter, flere konferansehoteller og videre også Hadeland Glassverk. Mange av disse 
bedriftene har en hatt møter med i intervjurunden i denne analysen, for å drøfte framtidsplaner og 
utviklingsmuligheter. Disse intervjuene viser at Ringerike har mange spennende bedrifter med stort 
potensial for vekst framover.   

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
ANDRITZ HYDRO AS 354338 126340 151
TRONRUD ENGINEERING AS 137052 61500 116
NOR-REG SYSTEMS AS 95985 41660 69
BRØDR BERNTSEN AS 73421 26029 39
POWERTRADE AS 68560 1331 2
TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS 37583 22593 35
NÆSSET MEK. VERKSTED AS 36717 11596 25
OPTIME AS 10358 2838 2
12 MINDRE BEDRIFTER 54064 24876 55
SUM 868078 318763 494

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
TRONRUD EIENDOM AS 122035 23551 8
ASLAKSRUD EIENDOM A/S 85832 26818 1
AKA AS 83795 32491 10
THE FIELD GROUP MANAGEMENT AS 64307 50381 203
EIENDOMSMEGLEREN RINGERIKE HADELAND AS61802 40940 35
TOM P EIENDOM AS 39992 34211 0
ØKONOMIHUSET REGNSKAP AS 37345 29149 45
SAGA REGNSKAP HØNEFOSS AS 27242 21585 35
104 MINDRE BEDRIFTER 482778 285445 321
SUM 1005128 544571 658
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1.4 Arbeidsmarked og pendling 

1.4.1  Arbeidsreisependling på Ringerike 
Analysen av arbeidsmarkedet ovenfor viser at Ringerikskommunene samlet har et betydelig 
underskudd på arbeidsplasser, og at mange pendler ut av regionen på arbeid. 
Arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret gir også grunnlag for å vise hvor disse arbeider.  

Figur 1.11 inneholder en pendlingsmatrise for 2012, som horisontalt viser i hvilken kommune de 
yrkesaktive som er bosatt i hver av de tre Ringerikskommunene arbeider, og vertikalt viser i hvilken 
kommune personer som arbeider i de tre Ringerikskommunene bor. Det samme er tilfellet for de 
andre kommunene i matrisen.  

 

Figur 1.11: Pendlingsmatrise for Ringerike 2011 

Leser en først matrisen horisontalt for regionen som helhet, finner man at nær 15 600 personer bosatt 
på Ringerike, rundt 73 % av arbeidstakerne, jobber i egen region. Nesten 3 300 personer, eller 15 % av 
arbeidstakerne jobber videre i Oslo-området, de fleste fra Ringerike og Hole. Ellers jobber vel 300 i 
Modum og Krødsherad og nesten 500 i Drammensområdet, mens 450 arbeider i Gran og Lunner. De 
fleste av disse kommer fra Jevnaker.  

Leser man i stedet matrisen vertikalt, og ser hvor arbeidstakerne som jobber i Ringeriksregionen 
kommer fra, finner en fortsatt at nær 15 600 kommer fra egen region, mens rundt 570 arbeidstakere 
kommer fra Oslo-området, omtrent det samme fra Gran og Lunner, rundt 240 fra Modum og 
Krødsherad og 230 fra Drammensområdet.  

Internt på Ringerike, ser en av pendlingsmatrisen at både Hole og Jevnaker henger tett sammen med 
Ringerike, med utstrakt pendling begge veier. Hole og Jevnaker henger imidlertid ikke like godt 
sammen. Pendlingen mellom disse kommunene er som en ser beskjeden. 

1.4.2  Det regional bo- og arbeidsmarkedet i  Ringerike 
Pendlingsmatrisen viser at særlig Hole og i noen grad også Ringerike, henger tett sammen med Oslo-
området, og at mange arbeidtakere her benytter Oslo-området som reservearbeidsplass. I Hole er 
faktisk pendlingen mot Oslo-området så stor at de sentrale delene av kommunen, selv om de hører til 
Ringerikes bolig og arbeidsmarked, også langt på vei fungerer som en ytre del av Oslo-områdets 
regionale boligmarked. Dette er forsøkt illustrert i figur 1.12, der en har tegnet inn grensene mellom 
Ringerikes eget regionale bolig og arbeidsmarked, og ytre del av Oslo-områdets boligmarked.  

Det en ser av kartet, er at Ringerikes regionale bolig- og arbeidsmarked er sentrert rundt Hønefoss, og 
strekker seg 2-3 mil utover mot Røise og Tyristrand i sør, forbi Sokna i vest, mot Sperillen i nord og 
litt forbi Jevnaker i nordøst. Mellom Tyristrand og Modum, møter man de ytre delene av 
Drammensområdet bolig- og arbeidsmarked, mens man møter grensene for Hadelands bolig- og 
arbeidsmarked nord for Jevnaker.  
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Figur 1.12: Regionale bolig og arbeidsmarkeder på Ringerike 

Mot sørvest strakte Ringerikes bolig og arbeidsmarked seg tradisjonelt godt forbi Sundvollen, og gjør 
det for så vidt fortsatt, men her møter man i dag en arm av Oslo-områdets regionale boligmarked, 
som skaper en gråsone i området rundt Sundvollen og Steinsåsen/Vik. Folk i dette området føler seg 
riktignok som Ringerikinger, og ser på Hønefoss som by og regionsenter, men har ellers mye av sin 
oppmerksomhet rettet mot Oslo-området.  

Svært mye av den kompetanserike innflyttingen til Hole de siste årene skyldes at folk fra Oslo-området 
har flyttet til dette området på jakt etter en enebolig i grønne omgivelser, til en pris de har råd til å 
betale. Da tar de heller arbeidsreisen som følger med, for fortsatt å kunne arbeide i Oslo-området. 
Forhåpentligvis vil mange av disse folkene etter hvert bli lei av å pendle, og etter hvert forsøke å ta 
med seg arbeidsplassen sin hjem, eller finne seg en jobb på Ringerike. Ringerike trenger deres 
kompetanse. Det er det ingen tvil om.  

1.5 Senterstruktur og kommunikasjoner 

1.5.1  Senterstruktur og tettstedsutvikling 
En oversikt over tettsteder og senterstruktur i Ringerike er vist i figur 1.13. Tallene er basert på SSBs 
tettstedsstatistikk. En ser av figuren at Hønefoss fungerer som det ubestridte by og regionsenteret på 
Ringerike, med rundt 15 000 innbyggere i tettstedet. Dette er likevel under halvparten av kommunens 
befolkning, så folk på Ringerike bor svært spredt. Bedre er det heller ikke at Hønefoss sentrum, 
området mellom broene, har svært få bosatte. Her bor det i dag bare vel 2 000 mennesker ifølge 
kommunen. For å få til et attraktivt og levende bysentrum med stor aktivitet, er dette altfor lite. En 
sterk satsing på boligbygging i sentrum, for å få inn flere mennesker som kan skape liv i byen, hadde 
vært klart ønskelig.  

Det største tettstedet på Ringerike utenom Hønefoss, er som en ser av figuren Jevnaker, som fungerer 
som kommunesenter og områdesenter for befolkningen i Jevnaker kommune. Jevnaker er et stort 
tettsted med en godt utviklet offentlig service, og et bredt varehandelstilbud til kommunens 
befolkning, som i stor grad bor i eller rundt tettstedet og dermed bygger opp under dette. 

Andre store tettsteder på Ringerike er Vang, med vel 2 000 innbyggere og Steinsåsen/Vik med nær 
1 700. Begge disse stedene fungerer som lokalsentra. Særlig Steinsåsen/Vik har, som kommunesenter 
i Hole, et godt utbygget varehandels- og servicetilbud til befolkningen i tettstedet. Ellers er både 
Tyristrand, Hallingby og Sundvollen store nærsentra, med rundt 800 innbyggere hver i tettstedet. 
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Figur 1.13. Tettsteder og senterstruktur 

1.5.2  Bedre kommunikasjoner gir  regionforstørring 
Ringerike ligger sentralt plassert på Østlandet, bare fem mil fra Oslo, med riksveiforbindelser både 
mot Oslo, Drammen, Hadeland, Valdres og Hallingdal. Videre har man jernbaneforbindelse til Bergen, 
og har under seks mil til Gardermoen. 

I forhold til andre regioner, har dermed ikke Ringerike dårlig utbygde kommunikasjoner. Tvert imot 
fungerer Ringerike som et sentralt veikryss for mange viktige riksveier. 

Likevel er det noen flaskehalser i kommunikasjonssystemet, slik det framgår av figur 1.14. I forhold til 
andre regioner, har dermed ikke Ringerike dårlig utbygde kommunikasjoner. Tvert imot fungerer 
Ringerike som et sentralt veikryss for mange viktige riksveier. 

Likevel er det noen flaskehalser i kommunikasjonssystemet. På veisiden er den viktigste flaskehalsen 
E16 mot Sandvika, som har for dårlig kapasitet i rushtiden, og vanskelige stigningsforhold som gjør 
den til en hindring for næringstransport til og fra Ringerike. En videre utbygging av E16 til 
motorveistandard er derfor et viktig prosjekt for Ringeriksregionen. Foreløpig ligger strekningen 
Sandvika - Bjørum inne i Nasjonal Transportplan 2014-23. En videre utbygging mellom Bjørum og 
Skaret er imidlertid nødvendig. Videre hadde en sluttføring av ringveien rundt Hønefoss vært sterkt 
ønskelig, slik at en slipper køene gjennom byen. 

På veisiden er den viktigste flaskehalsen E16 mot Sandvika, som har for dårlig kapasitet i rushtiden, og 
vanskelige stigningsforhold som gjør den til en hindring for næringstransport til og fra Ringerike. En 
videre utbygging av E16 til motorveistandard er derfor et viktig prosjekt for Ringeriksregionen. 
Foreløpig ligger strekningen Sandvika - Bjørum inne i Nasjonal Transportplan 2014-23. En videre 
utbygging mellom Bjørum og Skaret er imidlertid nødvendig. Videre hadde en sluttføring av ringveien 
rundt Hønefoss vært sterkt ønskelig, slik at en slipper køene gjennom byen.  
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Figur 1.14: Infrastruktur og kommunikasjoner 

Et annen svært viktig kommunikasjonsforbedring er Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, som 
korter ned reisetiden på Bergensbanen med en god time, og bringer Ringerike, og særlig Hønefoss 
mye tettere inn på Oslo-områdets regionale bolig- og arbeidsmarked. Ringeriksbanen er inne i 
Nasjonal Transportplan 2014-23, med antall oppstart av byggearbeidene i 2018, og ferdigstillelse 
rundt 2025.  

En moderne togforbindelse mot Sandvika og Oslo er viktig for Ringerike, fordi den øker regionens 
attraktivitet som bosted. Særlig gjelder dette Hønefoss sentrum, som når Ringriksbanene står ferdig 
kan få en liknende rolle som Drammen, med moderne boligblokker i gangavstand til stasjonen, der 
folk flytter inn med sikte på pendling mot Oslo-området. Dette gir i sin tur økt befolkningsvekst, økt 
næringskompetanse og mer liv i Hønefoss sentrum. 

Det er ingen tvil om at det må arbeides lokalt på Ringerike for å få bedre og hurtigere 
kommunikasjoner mot Oslo-området. Samtidig må ikke dette ta fokus bort fra arbeidet med 
næringsutvikling. Ferdigstillelse av disse kommunikasjonsutbyggingene er minst 10-12 år fram i tid, 
og selv om de øker mulighetene for befolkningsvekst, vil de ikke de første årene i vesentlig grad skape 
ny næringsutvikling. Så lenge kan ikke Ringerike vente på en mulig framtidig vekst. Ringerike trenger 
ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser nå. Alle krefter må settes inn for å få dette til.   
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2 Muligheter for ny næringsutvikling på Ringerike framover 
 

2.1 Ringerikes styrker og svakheter i næringssammenheng  

2.1.1  Hovedopplegget for næringsplanen 
En strategisk næringsplan for en region som Ringerike bør ikke lages av eksterne fagmiljøer alene.  
Bare gjennom en omfattende prosess der både sentrale politikere, næringslivet i kommunen og 
samfunnsengasjerte mennesker deltar aktivt, kan en slik plan utformes og forankres i lokalmiljøet på 
en slik måte at den får varig verdi.  

Denne strategiske næringsplanen for Ringerike har derfor blitt til gjennom en lengre prosess med 
mange involverte mennesker. Hovedstrukturen i prosessen har vært heldags næringsseminarer med 
vel en måneds mellomrom i september og oktober, hver med 35-50 deltakere. På seminarene ble 
Ringerikes næringsutviklingsmuligheter drøftet, og viktige satsingsområder utpekt. En del viktige 
satsingsområder ble deretter prioritert, og utdypet gjennom utvikling av mer konkrete strategier og 
tiltak.  

Mellom seminarene og i etterkant av disse, ble det gjennomført en omfattende intervjurunde, der 
rundt 20 sentrale representanter for det politiske miljø og for kommunens næringsliv ble intervjuet 
om situasjonen for Ringerike og Ringerikes næringsliv i dag, og hvilke muligheter intervjuobjektene 
ser for framtidig vekst og utvikling i befolkning og næringsliv. Man har også intervjuet 
fylkeskommunens regionalavdeling og ledelsen på HiBu. I tillegg har man spurt representanter for 
ungdommen på Ringerikes to videregående skoler for å høre deres oppfatning av ønsker om og 
muligheter for å flytte tilbake og etablere seg på Ringerike etter endt utdanning. Resultater og innspill 
fra seminarer og intervjuer er tatt med i vurderingene nedenfor. 

Det er således en omfattende prosess med mange involverte som ligger til grunn for denne strategiske 
næringsplanen. 

2.1.2  En SWOT analyse for Ringerike 
Som en inngang til den strategiske næringsplanen, fikk det ørste utviklingsseminaret i oppgave 
gjennom gruppearbeider å lage en SWOT-analyse for Ringerike, der regionens styrke, svakhet, 
muligheter og trusler i næringssammenheng ble nærmere gjennomgått og drøftet. Resultatene 
framgår av figur 2.1-2.4 nedenfor. Fem grupper deltok i arbeidet. Tallet i parentes angir hvor mange 
grupper som trakk fram det aktuelle temaet. 

Som det framgår av figur 2.1, trakk alle fem arbeidsgruppene fram Ringerikes sentrale plassering på 
Østlandet, med kort vei til Oslo-området og Gardermoen, som en stor styrke i næringssammenheng. 
Alle gruppene mente også at regionens tilgang på landlige omgivelser og gode naturkvaliteter var en 
styrke, både i befolkningssammenheng og for framtidig næringsutvikling. Rimelige boliger i attraktive 
boligmiljøer ble videre trukket fram som en styrke av fire grupper. Fire grupper mente også at stor 
vilje i næringslivet til omstilling er en styrke.   

Ellers mente to arbeidsgrupper at Hønefoss rolle som udiskutabelt regionsenter var en styrke for 
regionen, det samme gjelder et godt utviklet kulturliv. To grupper mente 
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Figur 2.1. Ringerikes styrke i næringssammenheng 

også at framgangsrike merkevareprodusenter i landbruket er en styrke.  I tillegg ble suksess med 
befolkningsutvikling, et godt offentlig tjenestetilbud, enkelte næringslivsfyrtårn og viktige 
kompetanseinstitusjoner som Kartverket, HiBu og sykehuset trukket fram som en styrke for Ringerike i 
næringssammenheng.   

Når det gjelder Ringerikes svakheter i næringssammenheng, mente fire av fem arbeidsgrupper at 
spredt bosetting og et svakt utbygget regionsenter i Hønefoss er en 

 

Figur 2.2. Ringerikes svakheter i næringssammenheng 

svakhet for Ringerike både i boligsammenheng og i næringssammenheng, slik det framgår av figur 
2.2. To grupper mente videre at for dårlige vei og jernbaneforbindelser mot Oslo-området er en 
svakhet, kanskje særlig for økt bosetting. To arbeidsgrupper mente ellers at manglende 
entreprenørskap i regionen er en svakhet når det gjelder regionens næringsutvikling, mens to 
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arbeidsgrupper trakk fram et lavt utdanningsnivå i Ringerike og Jevnaker som en svakhet for regionen. 
Lillebrorstempel og svak selvtillit i forhold til Oslo-området ble ellers nevnt som en svakhet, det 
samme gjelder mangel på hårete mål i næringslivet, og ulik virkelighetsoppfatning når det gjelder 
behovet for næringsutvikling. 

Arbeidsgruppenes syn på hva som er Ringerikes muligheter for befolkningsvekst og næringsutvikling 
framover, framgår av figur 2.3. En ser av figuren at hele fire av fem arbeidsgrupper mente at det er en 
viktig mulighet å styrke Ringerikes selvtillit og bedre regionens omdømme. Tre grupper mente at rask 
utbygging av kommunikasjonene mot Oslo-området er en god mulighet, mens tre grupper pekte på 
aktiv bruk av regionens gode tilgang på attraktive boligområder som en mulighet til å tiltrekke seg en 
større befolkningsvekst.  

Av mer direkte næringsrelaterte muligheter, trakk to grupper fram merkevarebygging av kortreist mat 
produsert på Ringerike. Videre ble satsing på treklyngen og utvikling av et høyteknologimiljø rundt 
Eggemoen nevnt, det samme ble satsing på folkehelse, og bruk av Ringerikes naturkvaliteter i 
næringssammenheng. Ellers ble etablering av møteplasser for kompetansekrevende virksomhet 
trukket fram som en mulighet i næringssammenheng, det samme gjelder samlokalisering av likeartet 
næringsliv, mens en bedre samhandling i regionen ble etterlyst. 

 
Figur 2.3. Ringerikes muligheter i næringssammenheng 

Hva arbeidsgruppene ser som trusler mot Ringerikes utvikling, blir naturlig nok en refleks av hva de 
ser som svakheter og muligheter, som vist i figur 2.4. Tre grupper av fem trakk her fram manglende 
gründervirksomhet og entreprenørskap som en trussel mot framtidig næringsutvikling, mens tre 
grupper trakk fram svak regional selvtillit og et negativt fokus på regionen. 
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Figur 2.4. Trusler mot Ringerikes næringsutvikling 

Ellers ble negativ industriutvikling og svak senterutvikling i Hønefoss nevnt som en trussel mot 
Ringerikes utvikling, det samme gjelder treg samferdselsutbygging, liten nasjonal oppmerksomhet og 
manglende regionforståelse og samhandling. Noen er også redde for å miste HiBu.  

Oppsummert ser en av denne SWOT-analysen at selv med et stort tap av arbeidsplasser de siste årene, 
så er det ingen krisestemning på Ringerike. Med hensyn til næringsutvikling, var seminardeltakerne 
stort sett enige i at man skal satse på trebearbeiding og på utvikling av et teknologimiljø. Man bør 
også aktivt bruke nærheten til Oslo-området i næringssammenheng, blant annet til å satse på 
folkehelse og kortreist mat. Dessuten bør man satse på å utvikle entreprenørskap i regionen, og på å 
bedre regionens selvtillit og eksterne omdømme. En bør også utvikle Hønefoss som by. 

For øvrig var seminardeltakerne minst like opptatt av å videreutvikle regionens bostedskvaliteter, og 
bruke nærheten til Oslo-området til å tiltrekke seg nye innbyggere, gjerne folk med et høyt 
utdanningsnivå. For å få til dette ønsker en seg sterk satsing på utvikling av regionens 
bostedskvaliteter, markedsføring av Ringerike som bosted, og hurtig utbygging av raske 
kommunikasjoner mot Sandvika og Oslo.   

For Ringerikes framtidige næringsutvikling, er imidlertid dette sterke fokuset på befolkningsvekst og 
boligbygging litt bekymringsverdig. Det ser, som en av arbeidsgruppene pekte på, ut til å være stor 
spennvidde i folks virkelighetsoppfatning i regionen. Mange på Ringerike mener tydeligvis at bare 
bedre kommunikasjoner mot Oslo-området kommer på plass, så blir at bra.  

En slik oppfatning er farlig. For det første er det i beste fall mer en ti år til hurtigere kommunikasjoner 
mot Oslo er på plass, og man er nødt til å ta et alvorlig tak i næringsutviklingen på Ringerike i 
mellomtiden. Videre er Ringerike en selvstendig region, fem mil fra Oslo, og vil fortsette å være det 
også med hurtigere kommunikasjoner. Ringeriksregionen må derfor videreutvikle sitt eget næringsliv, 
og finne sin næringsmessige rolle i forhold til Oslo-området for å lykkes. Det kommende 
omstillingsprosjektet blir svært viktig i denne sammenheng.  

 

2.2 Hva ventes å skje strukturmessig framover? 

2.2.1  Viktige strukturendringer i  næringslivet 
Som følge av et oljedrevet lønnsnivå og sterk teknologisk utvikling, er norsk næringsliv i rask 
strukturell endring, og disse strukturendringene må også ventes å skje på Ringerike. En oversikt over 
ventede strukturendringer i Ringerikes næringsliv i årene framover, er vist i figur 2.5. 
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Figur 2.5. Forventede strukturendringer i Ringerikes næringsliv framover 

Landbrukssysselsettingen i Norge har gått betydelig ned de senere år, samtidig som brukene har blitt 
vesentlig større, slik at man på mange områder har klart å opprettholde og til og med øke 
produksjonen. Best har landbruket klart seg i kjerneområdene på Jæren, det sentrale Østlandsområdet 
og i Trøndelag, og det ventes også å være tilfellet i årene framover. På Ringerike kan landbruket dra 
markedsmessig nytte av nærheten til det kjøpekraftige markedet i Oslo-området, særlig på frukt, 
grønnsaker og høykvalitets matprodukter. Kanskje kan man gjennom dette fortsatt klare å 
opprettholde landbrukssysselsettingen på dagens nivå i årene framover. Noen sysselsettingsvekst av 
betydning kan en imidlertid ikke regne med. 

Norsk industri er i rask endring, med innskrenkninger i tradisjonell prosessindustri, nedgang i 
sysselsettingen og overgang mot mer automatiserte prosesser og bruk av industriroboter. Dette vil 
også måtte skje på Ringerike, selv om regionen allerede har noen svært avanserte bedrifter på dette 
området. Skal industrisysselsettingen i regionen opprettholdes i årene framover, har en imidlertid et 
sterkt behov for nye bedrifter og ny produksjon, enten gjennom nyetableringer, eller gjennom knopp-
skyting fra eksisterende industribedrifter i regionen.  

Ringerike har sterke og ekspansive aktører innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, særlig innenfor 
bygging av hus og næringsbygg. Flere av disse driver sin virksomhet både på Ringerike og over store 
deler av det sentrale Østlandsområdet. Dette er et marked i vekst, som kan ha et betydelig potensiale 
og skape mange lokale arbeidsplasser framover på Ringerike. Bedriftene i regionen ligger for eksempel 
glimrende plassert for å betjene et voksende boligmarked i Oslo-området.  

Varehandelen på Ringerike har som vist ovenfor, hatt sysselsettingsmessig nedgang de siste årene, 
selv om befolkningsgrunnlaget har økt betydelig. Det tyder på betydelige tap av markedsandeler, 
særlig i forhold til Sandvika og Oslo, men trolig også som følge av nye handelssentra i Hallingdal, 
Valdres og på Hadeland, som gjør at Ringerike ikke har det samme opplandet som før. Videre kan en 
voksende netthandel være noe av årsaken. Her må varehandelen lokalt åpenbart skjerpe seg, og skape 
et mer attraktivt og tilgjengelig tilbud. Særlig gjelder dette for utvalgsvarer og for bilbasert varehandel 
der tilgjengelighet er en nøkkelfaktor. Dessuten går det an å drive netthandelsbutikker på Ringerike 
også. 

Offentlig tjenesteyting vil ellers vokse i takt med befolkningsgrunnlaget framover. I alle fall gjelder 
dette kommunens servicevirksomhet. Ringerike har imidlertid store statlige bedrifter og institusjoner 
som har et vekstpotensial langt utover dette. Særlig gjelder dette Statens Kartverk, men også Ringerike 
Sykehus og HiBu, som fra årsskiftet endrer navn til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, har et 
betydelig vekstpotensial.       
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For øvrig må nye private arbeidsplasser i hovedsak hentes innenfor servicenæringer som reiseliv og 
ulike former for forretningsmessig tjenesteyting. Videre ventes privat tjenesteyting å ville vokse, i takt 
med økt kjøpekraft i befolkningen. 

2.2.2  Kampen om næringskompetansen  
Et annet forhold som kommer til å påvirke næringsutviklingen i Ringerike framover, er kampen om 
næringskompetansen, slik det framgår av figur 2.6.  

 

Figur 2.6. Kampen om næringskompetansen 

En utfordring for norsk landbasert næringsliv er i dag at bedriftenes behov for høykvalifisert 
fagkompetanse øker mye raskere enn hva det norske skolesystemet kan framskaffe. Særlig er det en 
skrikende mangel på sivilingeniører, siden oljesektoren gjennom høye lønninger, nærmest støvsuger 
markedet.  

For Ringerike kan dette bli en stor utfordring framover. Både Ringerike og Jevnaker har et lavt 
utdanningsnivå i befolkningen, og stort behov for økt tilflytting av høyt utdannede mennesker for å 
dekke opp næringslivets og det offentliges behov for fagkompetanse. Hole har lykkes med dette de 
siste årene, ved å bygge attraktive boliger til en levelig pris, med sikte på tilflytting fra Oslo-området. 
Det bør også Ringerike og Jevnaker satse på å gjøre, for kompetansetrengende bedrifter tenderer i dag 
mot å flytte dit kompetanserike mennesker velger å bo, slik at gode og attraktive bostedskommuner 
vinner på alle fronter.  

2.2.3  Ringerike må skape et etableringsmiljø  
Et annet forhold man snarest må ta tak i på Ringerike, er å skape et attraktivt etableringsmiljø, slik det 
framgår av figur 2.7. Både Hønefoss og Jevnaker er gamle industristeder der folk tradisjonelt jobbet i 
store, trygge industribedrifter, og hadde små behov for å ta risiko ved å begynne egen virksomhet. 
Dessuten var det ikke kultur for å begynne for seg selv. Det gamle industrisamfunnet oppfordret ikke 
til slikt, snarere tvert i mot. All innovasjon skulle foregå internt i bedriftene.  
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Figur 2.7. Fra ansatt til entreprenør 

Slik er det ikke lenger. De store, tradisjonelle industribedriftene på Ringerike, der folk jobbet i hele sin 
yrkesaktive karriere, er nå i stor grad borte, og arbeidstakerne står overfor et helt nytt arbeidsmarked, 
der det er helt nødvendig å skape nye virksomheter.  

Her må det altså skje en holdningsendring. Gründervirksomhet og entreprenørskap må bli populært, 
og gi stor anerkjennelse i lokalsamfunnet. Det må være lov å prøve, selv om en ikke alltid lykkes. Her 
har fagbevegelsen på Ringerike en jobb å gjøre. De må aktivt oppfordre til entreprenørskap og 
knoppskytinger. Det samme gjelder det offentlige, som bør videreutvikle sitt støtteapparat for 
nyetablerere, etablere inkubatorer eller næringshager og gjerne innføre en regional etablererpris eller 
liknende også, for å vise at gründervirksomhet er viktig for Ringerike. 

En beslektet og ofte vel så effektiv mulighet for å skape ny næringsvirksomhet, er knoppskyting eller 
spin-off fra det eksisterende næringsliv. I mange bedrifter dukker det av og til produksjonsideer som 
enten ikke passer inn i bedriftens produksjonsstrategi, eller som man av andre årsaker ikke ønsker å 
forfølge. Det er slett ikke sikkert at disse ideene er dårlige. Tvert i mot kan de være meget gode, selv 
om de ikke passer for bedriften å gjøre noe med akkurat nå. Da er det muligheter for knoppskyting. 
Ved at noen ansatte, gjerne i samarbeid med bedriften, går ut og danner egen virksomhet som 
forfølger slike produksjonsideer videre, kan det raskt skapes nye arbeidsplasser som kan utvikle seg 
til svært viktige bedrifter over tid.   

Det kan også være virksomheter eller produksjonsområder som bedriften tradisjonelt har drevet med, 
men som nå faller utenfor bedriftens strategiske satsingsområder. Noen ansatte kan da på samme 
måte gå ut og etablere en spin-off bedrift og utvikle dette produksjonsområdet videre til nye og 
ekspansive bedrifter.     

Fordelen med en satsing på knoppskyting og spin-off virksomheter, er at det er mye lettere å etablere 
nye virksomheter når man har et teknologisk, markedsmessig og kompetansemessig fundament fra 
før. Man har da fra start et godt grunnlag for ekspansjon, som de fleste gründerbedrifter mangler. 
Gründervirksomhet er viktig nok, og skal selvfølgelig satses på, men de fleste gründerbedrifter er små, 
og tar lang tid for å vokse. Gjennom knoppskytinger og spin-off virksomhet har en mye lettere for å 
skape mange nye arbeidsplasser raskt. 

2.3 Konkurransefortrinn og næringsmiljøer på Ringerike framover 
Når en skal forsøke å finne fram til viktige satsingsområder for framtidig næringsutvikling i en region, 
er det vanligvis to økonomiske teorier eller verktøy det kan være nyttig å studere nærmere. Disse er: 

• Regionens ressurstilgang og komparative fortrinn for næringsvirksomhet 
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• Regionens mulighet for å skape dynamiske næringsmiljøer eller næringsklynger 

En skal se nærmere på disse forhold nedenfor, for deretter å relatere dem til Ringerike og regionens 
næringsutviklingsmuligheter. 

2.3.1  Ressurstilgang og komparative fortrinn 
Når man skal finne egnede satsingsområder for framtidig næringsutvikling i en region, tar man gjerne 
utgangspunkt i hva regionens næringsliv synes å ha av konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende 
områder. Et nyttig verktøy for å studere en regions konkurransefortrinn i næringssammenheng, er 
først å se nærmere på regionens tilgang på produksjonsressurser som råvarer, kapitaltilgang og 
arbeidskraftsressurser, og hva man har av produksjonsteknologi, næringskompetanse og 
næringstradisjoner. Ut fra dette forsøker man så å studere hva regionen har av komparative (også kalt 
relative) fortrinn for næringsvirksomhet i årene framover, i forhold til konkurrerende områder. 

Begrepet komparative fortrinn er lånt fra internasjonal handelsteori, der den går under navnet 
Heckscher-Ohlin teorien, og beskriver komparative fortrinn i varehandelen mellom land.  Teorien kan 
imidlertid også være nyttig for å studere regionale fortrinn for næringsvirksomhet. 

Vanligvis, sier teorien om komparative fortrinn, vil det være slik at en region vil ha komparative 
fortrinn for næringsvirksomhet (i forhold til konkurrerende regioner) i produksjon av varer og tjenester 
som er intensive i bruk av ressurser og produksjonsfaktorer som kommunen er relativt rikelig utstyrt 
med.  

Utgangspunktet for å studere komparative fortrinn er dermed å studere hva regionen er rikelig utstyrt 
med av råvarer og naturressurser, og hva man har av kapitaltilgang og arbeidskraftressurser, 
produksjonsteknologi og næringskompetanse for å bearbeide disse ressursene. Deretter forsøker man 
å finne fram til produksjon av varer eller tjenester som bruker relativt mye av disse ressursene og 
kunnskapene som regionen er rikelig forsynt med. I produksjon av slike varer og tjenester sier teorien 
da at man vanligvis har komparative eller om en vil relative, fortrinn ovenfor konkurrerende regioner.  

 

Figur 2.8. Fra komparative fortrinn til konkurransefortrinn 

En ting er imidlertid å ha god ressurstilgang og komparative fortrinn på et næringsområde. En helt 
annen utfordring er å kunne ta disse komparative fortrinn i bruk og videreutvikle dem til reelle 
konkurransefortrinn, slik det framgår av figur 2.8. 

Skal komparative fortrinn for næringsvirksomhet tas i bruk, må reelle konkurransefortrinn bygges og 
videreutvikles. Man må kombinere produksjonsfaktorer og ressurser for å skape nye salgbare 
produkter. Man må videre bygge opp under produktene med god infrastruktur, et moderne 
produksjonsapparat, god markedsføring og godt utviklede logistikk-kjeder. Dessuten må 
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produksjonen hele tiden videreutvikles, både med hensyn til mekaniseringsgrad, teknologisk innhold 
og produksjonsskala, og man må støtte opp under virksomheten gjennom utvikling av næringsmiljøer 
og næringsklynger. En skal komme nærmere tilbake til dette nedenfor. 

2.3.2  Næringsmiljøer og næringsklynger 
Teorien om næringsklyngers suksess i næringsutvikling, ble utarbeidet av Michael Porter i et stort 
forskningsprosjekt i slutten av 1980 årene, som tok sikte på å forklare hvorfor enkelte næringer gjør 
suksess i noen land, og ikke i andre. Hovedresultatene fra forskningsprosjektet ble oppsummert i en 
suksessmodell som ble kalt Porters diamant, der hovedtesen er at man gjennom samlokalisering av 
likeartede bedrifter innenfor et begrenset geografisk område kan skape en selvforsterkende vekst som 
drives fram av konkurranse, samarbeid, innovasjon og kunnskapsutvikling. De viktigste 
forutsetningene for at dette skal skje, framgår av figur 2.9. 

En ser av figur 2.9 at et viktig kjennetegn ved en næringsklynge er en geografisk samlokalisering av 
flere bedrifter som produserer likeartede varer eller tjenester  

 

Figur 2.9. Viktige kjennetegn ved en næringsklynge 

og dels konkurrerer hardt, og dels samarbeider om viktige produkter og markeder gjennom joint 
ventures. Jo flere bedrifter og jo flere deler av næringskjeden som er representert i klyngen, desto 
bedre er det. En viktig forutsetning er også nærhet til avanserte underleverandører som kan møte 
produksjonsbedriftenes spesifikasjoner, og nærhet til kravstore kunder som kan drive 
produktutviklingen framover. Som følge av rask produktutvikling trenger kjeden også å holde tett 
kontakt avanserte forskningsmiljøer innenfor kjedens virksomhetsfelt, samtidig som bedriftene i 
klyngen må holde sterkt fokus på innovasjon, entreprenørskap og knoppskyting. Andre viktige 
faktorer for næringslyngen er mobilitet av ansatte mellom bedriftene i klyngen, lett tilgang til kapital 
og spesialisert arbeidskraft, og et godt serviceapparat som kan betjene klyngens bedrifter. 

Porters modell for næringsklynger var i utgangspunktet ment å skulle beskrive store internasjonale 
næringsklynger som IT-klyngen i Silicon Valley, bilprodusentklyngen i Detroit eller filmproduksjon i 
Hollywood. Tankegangen har imidlertid også vist seg egnet til å beskrive viktige trekk ved utviklingen i 
mer lokale næringsmiljøer med suksess. Eksempler på slike dynamiske næringsmiljøer i Norge kan for 
eksempel være utvikling av undervannsproduksjonssystemer til oljevirksomheten i Kongsberg, 
møbelproduksjonen på Sunnmøre, Engineering Valley vest for Oslo eller suksessrik skipsbygging i 
Ulsteinvik. 

Ingen av disse nasjonale næringsmiljøene fyller alle Porters krav til en selvforsterkende og 
internasjonalt rettet næringsklynge. Tilstrekkelig mange faktorer er imidlertid på plass til at 
næringsmiljøet likevel har konkurransekraft og suksess. Ingen slike suksessrike næringsmiljøer finnes 
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på Ringerike i dag. Ringerike har imidlertid både råstoff, produksjonsressurser og teknologimiljøer 
som er egnet til å skape slike næringsmiljøer, dersom man aktivt satser på dette.  

2.3.3  Komparative fortrinn og næringsklynger på Ringerike 
Hva har så Ringerike av ressurstilgang, produksjonsfaktorer og kompetanse som kan gi regionen 
komparative fortrinn for næringsvirksomhet i årene framover, og hva kan man gjøre for å skape 
dynamiske næringsmiljøer som kan gi nye framtidsrettede arbeidsplasser på Ringerike?  

For å få unngå synsing og få et konkret og objektivt uttrykk for hvordan man på Ringerike har utnyttet 
sin ressurstilgang og sine komparative fortrinn, kan man beregne en Balassa-indeks basert på 
regnskapsdata for ulike bransjer i næringslivet. Balassa-indeksen er hentet fra teorien om 
internasjonal handel, men kan med en litt annen tolkning, også brukes for en region. 

Brukt for en region viser Balassa-indeksen hvor stor del av den samlede verdiskapning en næring har i 
regionen, i forhold til hvor stor næringens andel av verdiskapningen er på landsbasis.  

Hvis Balassa-indeksen for en næring på Ringerike er mindre enn 1, betyr det at man har mindre 
innslag av denne næringen i regionen enn det som er normalt for landet som helhet. Er indeksen 
akkurat 1 betyr det at innslaget av næringen i regionen er akkurat det samme som for landet. Er 
indeksen 2, betyr det at innslaget er dobbelt så stort som normalt.  

En har i vedlegg 2 til denne rapporten beregnet en Balassa-indeks for Ringerike for alle bransjer med 
mer enn 50 mill kr i omsetning i 2011. Resultatet viser at 53 bransjer på Ringerike har en Balassa-
indeks over 2, og dermed er godt overrepresentert i regionen. Oversikten over disse bransjene viser en 
klar tyngde innen skogrelaterte næringsgrener. Seks av de ti bransjene med høyest Balassa-indeks i 
Ringeriksregionen er direkte knyttet til skogbruk og tømmer. I tillegg finner vi bransjen «Dyrking av 
grønnsaker, osv» på en sjetteplass. Listen viser også at regionen er tunge på «Regnskap og 
bokføring», bygg- og anleggsrelaterte bransjer og produksjon av maskiner og utstyr.  

Alle disse bransjene er altså godt overrepresentert på Ringerike i forhold til landet som helhet, noe 
som avdekker at en her trolig har komparative fortrinn som blir utnyttet. 

At det er i disse bransjer at Ringerikes næringsliv står sterkt, og at det er her en trolig har komparative 
fortrinn i forhold til andre områder, er ingen overraskelse. Det første utviklingsseminaret ble spurt 
gjennom gruppearbeider om å vurdere dette ut fra teorier om komparative fortrinn og næringsklynger. 
Resultatene er vist i figur 2.10.  

 
Figur 2.10. Ressurstilgang og kompetanse på Ringerike 

En ser av figuren at god tilgang på skog og trevirke, og bred kompetanse på trebearbeiding og 
treforedling, ble trukket fram som viktige faktorer som kan skape komparative fortrinn og 
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konkurransefortrinn framover. Her er det også muligheter for å skape et avansert næringsmiljø på 
Ringerike. Alle fire arbeidsgruppene mente at dette var et viktig satsingsområde for Ringerikes 
næringsutvikling framover. Det samme mente mange av næringslivsfolkene som ble intervjuet. Dette 
ser det dermed ut til å være bred enighet om.  

Et annen viktig ressurs på Ringerike som ble trukket fram av tre arbeidsgrupper på seminaret er gode 
jordbruksarealer og bred kompetanse på produksjon av kortreist mat, kanskje særlig frukt og 
grønnsaker, men også spesielle kjøttprodukter mv. Nærheten til Oslo-områdets store og kjøpekraftige 
marked, ble her trukket fram som et viktig  faktor som kan gi komparative fortrinn. 

Kartverket, sykehuset og HiBu er store, kompetanserike bedrifter og institusjoner på Ringerike. To 
arbeidsgrupper på seminaret mente at dette er en viktig ressurs som bør utnyttes bedre enn i dag. En 
kobling av HiBu mot både Kartverket og Sykehuset, med sikte på å skape nettverk og finne viktige 
samarbeidsområder, bør være et viktig satsingsområde framover. 

Ellers har Ringerike flere svært avanserte bedrifter med engineering og produksjonskompetanse i 
verdensklasse. Særlig gjelder dette innenfor mekanisk industri. To av arbeidsgruppene mente at dette 
er noe en bør satse videre på framover, og forsøke å utvikle til et dynamisk næringsmiljø.    

Spørsmålet om ressurstilgang, kompetanse og teknologi som kan gi grunnlag for komparative fortrinn 
og konkurransefortrinn, og som eventuelt også kan danne grunnlag for etablering av ekspansive 
næringsmiljøer med klyngetendenser, engasjerte seminardeltakerne. Ringerike er nødt til å produsere 
varer og tjenester som de kan eksportere ut av regionen, enten til Oslo-området, til resten av Norge, 
eller til utlandet. To strategier peker seg ut i denne sammenheng, som vist i figur 2.11.  

 

Figur 2.11. Kompetanse, fortrinn og eksportmuligheter på Ringerike 

Den ene hovedstrategien er, som det framgår av figuren, å bruke lokal spesialkompetanse og 
teknologi til å selge varer og tjenester til det nasjonale eller internasjonale marked. En meget god 
mulighet her er å bli vertskap og aktiv partner i etablering av et avansert trebearbeidende miljø på 
Ringerike, også kalt treklyngen. En annen god mulighet er ekspansjon av det avanserte 
teknologimiljøet på og rundt Eggemoen, gjennom knoppskyting og spin-off fra eksisterende bedrifter, 
eller etablering av nye. 

En annen god strategi for Ringerike framover, er å bruke nærheten til Oslo-områdets store marked til 
å selge landbruksprodukter, byggevarer og industriprodukter, eller ulike former for tjenester, f.eks 
økonomi og kontortjenester, bygge- og anleggstjenester eller håndverkstjenester. En annen mulighet 
er å utvikle en vertskapsrolle for befolkningen i Oslo-området med hensyn til dagsturisme, 
fritidsaktiviteter og helsetjenester. 
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I tillegg kan man fortsette strategien med å utvikle attraktive boligområder beregnet på folk som 
jobber i Oslo-området, og kombinere dette med å legge til rette for at disse pendlerne etter hvert tar 
med seg jobben sin, og flytter den til Ringerike. 

Disse satsingsområdene og strategiene vil bli nærmere utdypet nedenfor.  

3 Utviklingsveier for Ringerike mot 2030 
 

3.1 Utbygging av samfunnsmessig infrastruktur, - en nødvendig forutsetning for 
næringsutvikling  

To viktige forhold innenfor samfunnsmessig infrastruktur har gått igjen i diskusjonene om 
næringsutvikling både på de to seminarene og ikke minst i intervjuene som er gjennomført: 

• Ringerike har behov for samferdselsutbygging, dels for å bedre forholdene for 
næringstransporter, og dels for å knytte regionen nærmere opp mot Oslo-områdes 
arbeidsmarked.   

• Ringerike må satse på å utvikle Hønefoss til en moderne by og regionsenter med attraktive 
boliger, et velutviklet varehandelstilbud og urbane kvaliteter. Videre må områdesenterne i 
regionen også få utvikle seg videre. 

Samferdselsutvikling og senterutbygging vil primært være det offentliges ansvar, riktignok med sterk 
medvirkning fra næringslivet, særlig med hensyn til by og senterutvikling. Bortsett fra en hurtigere 
næringstransport og de markedsmulighetene utbyggingsprosjektene gir, har imidlertid ingen av disse 
forhold noe direkte med næringsutviklingen på Ringerike å gjøre. Samtidig er imidlertid begge forhold 
så sentrale forutsetninger for nyetableringer og vekst i næringslivet på Ringerike at de bør 
kommenteres i en strategisk utviklingsplan. En skal derfor kort gå gjennom disse forhold nedenfor.  

3.1.1  Samferdselsutvikling og regionforstørring 
Planene for samferdselsutbygging på Ringerike er gjennomgått i avsnitt 1.5 ovenfor, og 
hovedpunktene skal derfor bare kort gjentas her. To prosjekter peker seg særlig ut her: 

• Videre utbygging av E16 mot Sandvika til en hurtigere, tryggere og mer forutsigbar motorvei, 
kombinert med fullføring av ringveien rundt Hønefoss 

• En rask utbygging av Ringeriksbanen med dobbeltspor og høyhastighetsstandard mot 
Sandvika og Oslo 

Utbygging av ny 4-felts E16 fra Sandvika til Bjørum er vedtatt i Nasjonal Transportplan 2014-23, og er 
under planlegging. Utbygging av denne strekningen vil fjerne mye av køproblemene inn mot Sandvika, 
og gjøre reisetiden fra Ringerike kortere og mer forutsigbar. En må imidlertid ikke stoppe der. En må 
også få til en videre utbygging av E16 mot Ringerike, i første omgang fra Skui til Skaret. Dette 
prosjektet er viktig for næringstransport til og fra Ringerike, så kommunene i regionen bør engasjere 
seg for å få planlagt denne strekningen ferdig, og få den inn i neste NTP som kommer om fire år. I 
mellomtiden må man også bli enige lokalt og med Statens Vegvesen om hvor en ny E16 skal gå på 
strekningen Sundvollen-Ringerike, slik at ikke planleggingen av denne viktige strekningen stopper 
opp. 

Et annet viktig veiprosjekt er ellers å få ferdigstilt ringveien rundt Hønefoss, slik at en får fjernet køene 
gjennom byen. Prosjektet er inne i NTP som del av E16 mot Gardermoen, men det gjenstår å få veien 
bygget. For varehandelen og for byens attraktivitet, hadde det å slippe køene vært en stor fordel. 

Bygging av Ringeriksbanen er egentlig vedtatt av Stortinget for over ti år siden, men har av ulike 
grunner ikke blitt gjennomført. Nå ligger imidlertid dette utbyggingsprosjektet inne i Nasjonal 
Transportplan 2014-23, med forventet oppstart i 2018, og ferdigstillelse rundt 2025. Signaler fra den 
nye regjeringen tyder på at dette er et prioritert prosjekt, så nå gjelder det snarest å bli enige med 
Jernbaneverket om hvor traséen skal gå, slik at ikke planleggingen forsinkes. For denne utbyggingen 
er viktig for Ringerike. En moderne dobbeltsporet jernbane mot Sandvika og Oslo, med hastighet opp 
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mot 250 km/t, øker Ringerikes sentralitet betydelig og knytter regionen tettere opp mot Oslo-
områdets regionale bolig- og arbeidsmarked. 

Bygging av disse samferdselsprosjektene vil nødvendigvis ta mange år å gjennomføre. Disse planene 
må derfor ikke bli noen sovepute for regionen. Alt blir ikke bra bare disse samferdselsprosjektene er 
på plass. Man er nødt til å ta et krafttak i næringsutviklingen også. 

3.1.2  Bostedskvaliteter og byutvikling 
Det andre avgjørende samfunnsutviklingsprosjektet på Ringerike, er å utvikle Hønefoss til en moderne 
og attraktiv by. Hønefoss er byen og det udiskutable regionsenteret på Ringerike, så en slik utvikling 
er viktig for befolkningen i alle tre kommunene. Flere av intervjuene i denne analysen pekte på at 
Hønefoss i dag framstår som litt nedslitt og lurvete, med store åpne områder, og alt for lite folkeliv. 
Særlig ungdommen synes dette er stusselig. Det Hønefoss kunne trenge ifølge intervjuene, er en 
omforent overordnet byutviklingsplan som kan bidra til å: 

• Fylle opp bykjernen med nye, moderne boliger som skaper liv i sentrum 
• Få bygget moderne, funksjonelle næringsbygg, gjerne i kombinasjon med boliger 
• Utvikle sentrumsorientert samfunnsservice for de nye beboerne 
• Fjerne gjennomgangstrafikken og miljøorientere gatenettet 
• Skape et bedre og mer moderne varehandelstilbud 
• Videreutvikle kultur og kafélivet 
• Ta elva i bruk som attraksjon og rekreasjonsområde  

Innholdet i en slik byutviklingsplan er ikke tema i denne analysen. Det er imidlertid viktig å komme i 
gang med boligbygging, for å få flere mennesker inn i sentrum. Det er også viktig å få til en allianse 
mellom kommunen og gårdeierne om bygging av moderne forretningsbygg, slik at varehandelen kan 
få funksjonelle sentrumslokaler, og kanskje ta igjen noe av de markedsandelene de ser ut til å ha tapt 
de senere år. Det hadde i denne sammenheng også vært greit å bli enige om hvor arealkrevende, 
bilorientert varehandel skal ligge, i sentrum eller ute ved ringveien.  

Ellers mener flere av intervjuobjektene at kommunen bør ha fokus på å få fullført ringveien, slik at en 
kan fjerne gjennomgangstrafikken i sentrum, og skape et attraktivt, miljøorientert gatenett med 
attraktive forretninger og et bredt kultur og kaféliv. Det er også et ønske å vende byen mer mot elva, 
slik som i Drammen, og bruke elvebreddene som attraksjon og rekreasjonsområde. 

Utvikling av Hønefoss er viktig for hele regionen. En slik utbygging er imidlertid ikke til hinder for at 
også andre sentra i regionen får en naturlig utvikling. Særlig gjelder dette områdesenterne Jevnaker og 
Vik. 

 

4 En strategisk næringsplan for Ringerike 

4.1.1  Prioriterte satsingsområder for næringsutvikling 
Det første utviklingsseminaret endte opp med en rekke forslag til strategiske satsingsområder for 
næringsutvikling på Ringerike framover. Noen flere forslag kom også til under intervjuene. 
Karakteristisk for disse forslagene til satsingsområder var imidlertid at de stort sett dreide seg om 
kjente tema som utvikling av treklyngen, utvikling av et teknologimiljø, satsing på livskvalitet, og 
folkehelse, bygge opp en kunnskapsbasert tjenesteklynge på Hvervenmoen mv. Det var få, om noen, 
helt nye tema. For så vidt er dette en styrke. Det synes å være bred enighet i næringslivet og de 
politiske miljøer om hva som bør være innholdet i næringsarbeidet på Ringerike. 

Blant de innkomne forslag til satsingsområder, fikk annet utviklingsseminar i oppgave gjennom 
gruppearbeider å prioritere tre satsingsområder som gruppa mente det er viktigst å ta tak i. Resultatet 
av denne prioriteringen er vist i figur 3.1.  
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Figur 3.1. Prioriterte satsingsområder i næringsplanen 

En ser av figuren at utvikling av treklyngen til et framtidsrettet trebearbeidingsmiljø på Ringerike er 
ønsket som et prioritert satsingsområde. Alle arbeidsgruppene hadde dette som tema. 

Flere arbeidsgrupper hadde også utvikling av et teknologimiljø på og rundt Eggemoen som et 
prioritert satsingsområde. Det samme gjelder etablering av en kunnskapsbasert tjenesteklynge på 
Hvervenmoen, med fokus på økonomi, regnskap revisjon mv., i samarbeid med HiBu og Kartverket.  

Videre ble livskvalitet, livsstil og folkehelse prioritert som satsingsområde framover. Flere 
arbeidsgrupper mente at det her er et betydelig potensial for næringsutvikling, særlig rettet mot folk i 
Oslo-området. 

Det femte temaet som ble prioritert er nettverksbygging, omdømmebygging og profilering. Seminaret 
mente at særlig nettverksbygging internt i næringslivet på Ringerike er en forutsetning for å lykkes 
med næringsutviklingen framover.  

 

I et nytt avsluttende gruppearbeid fikk fem grupper, sammensatt etter interesseområde, i oppgave å 
videreutvikle hvert sitt prioriterte satsingsområde til mer konkrete utviklingsprosjekter i en strategisk 
næringsplan for Ringerike. Dette ga resultater som vist i figur 3.2-3.6 nedenfor. 

4.1.2  Utvikling av treklyngen 
Utvikling av treklyngen er et stort nasjonalt industriutviklingsprosjekt i regi av Viken Skog. Etter 
nedbygging av treforedlingsindustrien på Østlandet, blant annet papirproduksjonen på Follum, har 
man nå stor tilgang på trevirke i regionen som det gjelder å bruke fornuftig. Viken Skog har derfor 
kjøpt industriområdet på Follum, og har som kongstanke å skape en helt moderne trebearbeidende 
industrivirksomhet på Ringerike, der en tar hele tømmerstokken i bruk, og legger hele verdikjeden i 
bearbeiding av tømmerstokken under samme tak.  

Det en satser på å bygge her er ikke mindre enn en stor nasjonal industrireising, med investeringer på 
15-20 milliarder kr over noen år, og etablering av 600-800 nye arbeidsplasser på Ringerike. Viken 
Skog kan ikke løfte dette alene, og arbeider derfor med å få med større finansaktører, 
teknologileverandører og helst også en industribygger på laget. I dette arbeidet snakker de med et 
tyvetalls mulige partnere. Noen av disse er store norske selskaper, blant annet oljeselskaper og 
statsbedrifter. Andre mulige partnere, og særlig teknologileverandørene, er utenlandske. Målet for 
arbeidet er å få på plass et partnerskap som kan bygge 4-5 store bedrifter på Follum i løpet av ti år 
eller så, med første etablering i løpet av 2017, slik det framgår av figur 3.2. der viktige sider ved 
prosjektet er skissert.   
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Figur 3.2. Utvikling av treklyngen på Ringerike 

Det Viken Skog i første omgang ser for seg, er å ta hele trestokken i bruk ved å bygge Norges mest 
moderne og effektive sagbruk på Follum for produksjon av trelast og bygningselementer. Her ser en 
også for seg produksjon av krysslaminerte heltreprodukter til bruk som bygningsmaterialer, både for 
det norske markedet og for eksport.  

Restproduktene fra trevareproduksjonen tenker en seg brukt til nye typer cellulose, en slags CTMP 
med stor viskositet til produksjon av tekstiler eller bruk i boreoperasjoner i oljeindustrien. Avfalls-
produktene som blir igjen fra de ulike virksomhetene planlegger en brukt til produksjon av 
biodrivstoff, enten biodiesel eller drivstoff til fly.  

Kjernen i dette anlegget vil bestå av 4-5 store bedrifter, som kan samarbeide tett og skape 
knoppskytinger og spin-off virksomheter etter hvert. Viken Skog ønsker også å få inn en rekke 
teknologibedrifter og forsøke å etablere et forskningsmiljø på Follum som etter hvert kan utvikle seg 
til et Center of Expertise innenfor trebearbeiding. 

Utvikling av treklyngen er særdeles viktig for Ringerike. Er det noen type virksomhet hvor Ringerike 
uten tvil har store komparative fortrinn, så er det innenfor trebearbeidende industri. For det første 
ligger Ringerike svært sentralt til, både i forhold til de store skogressursene på Østlandet, og i forhold 
til de sentrale transportveiene for frakt av tømmer i landsdelen. Videre har man et stort ledig 
industriområde på Follum, med fullt utbygget og helt intakt infrastruktur. Man har i tillegg, som det 
framgår av tabell 1.1 ovenfor, flere store trebearbeidingsbedrifter i tillegg til Viken Skog, med over 1 
milliard kr i omsetning og over 500 arbeidsplasser i 2011. Dessuten har man sterke 
treforedlingstradisjoner på Ringerike, og god tilgang på fagarbeidere og annen kompetent 
arbeidskraft innenfor trebearbeiding. 

Så er det noen områder hvor Ringerike har komparative fortrinn for etablering av ny 
industrivirksomhet, så er det nettopp her. Slik Viken Skog tenker seg virksomheten, har man også 
planer om å skape et dynamisk næringsutviklingsmiljø med høy teknologi og tung FoU virksomhet, 
som sammen med industribedriftene på Follum-området og ellers på Ringerike, etter hvert kan utvikle 
seg til en lokal næringsklynge.     

For Ringerike er etablering av treklyngen en fantastisk mulighet som kan gi mange nye arbeidsplasser 
og som setter Ringerike på kartet i nasjonal sammenheng. Dette prosjektet må en derfor sette alt inn 
på å få gjennomført. Det en lokalt kan gjøre, er for det første å støtte opp under Viken Skog i alle 
sammenhenger for å få til Norges største industrireising. Videre må kommunen legge forholdene til 
rette reguleringsmessig, for å sikre tilstrekkelige utbyggingsarealer. Videre utbygging av veinettet er 
også viktig, for å bedre forholdene for næringstransporter til og fra anlegget. 
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I tillegg bør det eksisterende næringslivet på Ringerike se sine muligheter. Etablering av treklyngen 
kan gi mange store oppdrag til lokale bedrifter, og industrivirksomheten vil etter hvert ha et stort 
behov for å bygge opp et lokalt underleverandørnett, blant annet innenfor mekanisk industri. Det vil 
også bli et stort behov for fagutdannet arbeidskraft, som blant annet den videregående skolen bør 
merke seg.    

4.1.3  Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike  
Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike er et annet satsingsområde som sto høyt i kurs på 
seminarene, og som også ble nevnt flere ganger i intervjurunden. Ideen her er å utvikle et 
høyteknologisk industrimiljø, med utgangspunkt i mekanisk industri, sentrert på og rundt Eggemoen. 
Dette tenker Ola Tronrud, som eier området, skal skje gjennom samarbeid mellom eksisterende 
bedrifter i området, knoppskyting og spin-off fra disse, og gjennom nyetableringer på Eggemoen 
innenfor samme virksomhetsområde. Viktige elementer i dette satsingsområdet, framgår av figur 3.3. 

Utgangspunktet for denne teknologisatsingen er at Ringerike har tre svært teknologisk avanserte 
bedrifter på og nær Eggemoen, to innenfor mekanisk industri og en innenfor produksjon av 
industrikomponenter i titan. I tillegg har man Kartverket, som også har et høyt teknologinivå, og som 
bør inviteres med i samarbeidet. Videre har man et stort industriområde på Eggemoen, med lave 
byggekostnader og en fullt operativ flyplass på 2 200 m lengde, som kan ta ned det meste av fly. En 
av disse bedriftene, Tronrud Engineering AS har over 100 arbeidsplasser der, blant annet en stor 
produktutviklingsavdeling. Firmaet opererer på det internasjonale markedet, og har blant annet en 
ekspanderende virksomhet i Singapore. En har også god kontakt med teknologidrevne næringsklynger 
andre steder. 

 

Figur 3.3. Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike 

På Eggemoen ønsker Tronrud Engineering ønsker å ekspandere deler av sin høyteknologiske 
produksjon, og utvikle denne til større virksomheter i flere retninger, blant annet innenfor 
solcelleteknologi, undervannskomponenter til oljevirksomheten, datalagringssystemer og medisinsk-
teknisk utstyr. Videre ønsker man å ta i bruk flyplassen, blant annet til tyngre vedlikeholdsoppdrag for 
luftforsvaret. 

For å skape et bredere teknologisk miljø, ønsker man videre et samarbeid med andre likeartede 
bedrifter på Ringerike. Her har man som det framgår av tabell 1.2 ovenfor, et bredt miljø i området, 
med Andritz Hydro i spissen for flere større bedrifter. Samlet hadde disse i 2011 en omsetning på 
rundt 730 mill kr og rundt 380 ansatte, i tillegg til Tronrud Engineering selv. Videre er Norsk Titan 
alerede etablert på Eggemoen, og man ønsker å markedsføre Eggemoen, nasjonalt og internqasjonalt 
som etableringssted for teknologisk avanserte bedrifter utenfra. Man ønsker også å samarbeide med 
treklyngen om teknologisk utvikling. Bedriften håper gjennom dette å kunne skape et spennende og 
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utviklende næringsmiljø innenfor høyteknologisk produksjon på Ringerike. Målet er 5-10 nye bedrifter 
i løpet av ti år, i hovedsak på Eggemoen. 

For Ringerike er dette spennende planer. Det er ingen tvil om at Ringerike gjennom disse bedriftene 
har en kjerne til noe så sjeldent i Norge som et teknologisk avansert mekanisk produksjonsmiljø. Man 
har også et svært velegnet område på Eggemoen for etablering av et teknologisk næringsmiljø. Videre 
har man ifølge Tronrud Engineering ingen problemer med å skaffe seg velkvalifisert arbeidskraft. Det 
er gjerne slik når bedriften er interessant nok.  

Samlet har man her helt klart noen komparative fortrinn som kan gi grunnlag for et avansert 
næringsmiljø. Det er imidlertid et stykke fram til dette er oppe og går. Et viktig tiltak er å undersøke 
interessen for samarbeid mellom de eksisterende bedriftene i området, og etablere dette. Et annet 
tiltak er aktiv markedsføring av Eggemoen som etableringssted for teknologisk virksomhet. Videre er 
knoppskyting viktig, for å skape nye virksomheter og økt konkurranse mellom bedriftene i området. 

Det offentlige kan bistå i arbeidet først og fremst ved å ta initiativ til bedriftssamarbeid og hjelpe til 
med koordinering og nettverksbygging. Kanskje kunne et eget teknologiforum på Ringerike være en 
ide. Man kan også bruke midler fra det kommende omstillingsprosjektet til merkevarebygging og 
markedsføring av Eggemoen som etableringssted. I tillegg må kommunen bidra med 
reguleringsarbeider, slik at forholdene legges til rette for etablering av et likt næringsmiljø. 

4.1.4  Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge 
Et tredje satsingsområde som både seminarene og flere av de intervjuede var inne på, er mulighetene 
for å lage et kunnskapsbasert næringsmiljø, og kanskje etter hvert en tjenesteklynge rundt bedriftene 
på Hvervenmoen. 

Prosjektideen til AKA AS som eier området, er at det på Hvervenmoen i dag er en rekke nokså 
likeartede kontorbedrifter innenfor økonomisk, teknisk og juridisk rådgiving, eiendomsforvaltning, 
kontorstøttefunksjoner, regnskap, revisjon og finanstjenester, som dels betjener det lokale markedet 
på Ringerike, og dels bedrifter i Oslo-området. Dette framgår også av tabell 1.3 ovenfor, der en ser at 
en på Ringerike har godt over 110 slike bedrifter, med en omsetning på vel 1 milliard kr i 2011 og nær 
660 ansatte. I tillegg har man Statens Kartverk på Hvervenmoen med 500 ansatte til. Tanken er å 
forsøke å samle noen av disse bedriftene til et ekspansivt næringsmiljø gjennom samarbeid mellom 
bedrifter i området, knoppskyting og nyetableringer av likeartet virksomhet. Kartverket kan, selv om 
de har sin egen virksomhet, likevel være en støttespiller i dette arbeidet. Det samme gjelder HiBu, som 
nettopp har sin styrke på dette området, og som i tillegg til å levere kvalifisert arbeidskraft innen 
handel- og kontorfag, også kan være en aktiv deltaker og pådriver i etablering av næringsmiljøet.  

Mål for arbeidet er å få etablert et slikt ekspansivt næringsmiljø i løpet av 5-10 år, både gjennom 
ekspansjon i eksisterende bedrifter og gjennom nyetableringer. 
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Figur 3.4. Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge 

For Ringerike er også dette satsingsområdet spennende. På Hvervenmoen har en allerede et bredt 
miljø av kontorrelaterte bedrifter innenfor et stort tjenestespekter, og del driver sin virksomhet lokalt, 
og dels eksporterer tjenester ut av regionen, i hovedsak til næringslivet i Oslo-området. Samtidig 
ligger Hvervenmoen glimrende til med hensyn til nærhet til Oslo-området, og eier har klare planer for 
bygging av nye forretningsbygg, og godt med attraktive tilleggsarealer. Videre har Ringerike en annen 
stor ressurs som kan brukes. Velutdannede og kompetente mennesker bosatt på Ringerike, som i dag 
pendler mot Bærum og Oslo. Bedrifter på Hvervenmoen melder allerede om stor interesse fra slike folk 
for å få jobb lokalt. 

Til sammen er ikke dette noe dårlig utgangspunkt for å skape et attraktivt og dynamisk næringsmiljø, 
som etter hvert kan utvikle seg til en lokal næringsklynge. Man har en rekke likeartede kontorbedrifter 
i en geografisk samlokalisering, med gode muligheter for å etablere et samarbeid. Man har et 
attraktivt og sentralt næringsområde for å yte tjenester både i det lokale markedet, og overfor 
næringslivet i Oslo-området, man har tilgang på teknologi og kompetanse fra HiBu og kanskje 
Kartverket, og man har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft som allerede bor på Ringerike.  

Til sammen gir dette viktige komparative fortrinn for å få til et attraktivt, kunnskapsbasert 
næringsmiljø på Hvervenmoen, med gode muligheter for videreutvikling i retning av en 
kunnskapsbasert næringsklynge. Det en trenger av offentlig bistand, er i første rekke 
nettverksbygging og initiativ til samarbeid. Kanskje også markedsføringsbistand fra 
omstillingsprosjektet. I tillegg må kommunen følge opp med reguleringsarbeider, slik at dette ikke blir 
noen flaskehals.   

4.1.5  Livskvalitet,  l ivsstil  og folkehelse 
Ringerike er nærmeste region vest for Oslo-området, bare fire-fem mil unna, men likevel en helt 
annen verden, med flott natur, god plass, fine turmuligheter, spennende landbruksproduksjon, 
attraktive reisemål og gode hoteller. Tanken bak dette satsingsområdet, er å utnytte disse kvalitetene i 
næringssammenheng, ved å bli en region som markedsfører produkter og tjenester innenfor 
livskvalitet, livsstil og folkehelse overfor befolkningen i Oslo-området. Prosjektideen er forsøkt 
konkretisert i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Livskvalitet, livsstil og folkehelse 

Forutsetningen for en slik satsing, er slett ikke dårlige. For det første har Ringerike et klart 
lokaliseringsmessig fortrinn ved å ligge greit innenfor avstanden for dagsturisme fra Oslo-området. 
Videre har man gode turmuligheter med etablerte løyper. Man har også attraktive reisemål for 
dagsturister, med Hadeland Glassverk som det klart største. Snart får man også et glassmuseum. 
Ellers har Ringerike spennende kortreist matproduksjon som kan bli en attraksjon. Det samme gjelder 
muligheter for å tilby parselldyrking til folk fra Oslo-området som ikke har egen hage. Utvikling av 
livsstilsrelaterte aktiviteter som Ringeriksmarathon, terrengløp på sykkel, skikonkurranser og liknende 
arrangementer kom også opp på seminaret. Det samme gjorde mulighetene for å utvikle badelandet 
på Helgelandsmoen til et bredere, livsstilsrelatert tilbud. Det samme gjelder for øvrig 
konferansehotellene i regionen, som har egne SPA-tilbud.  

I det hele tatt er det mange muligheter her til å ta på seg en vertskapsrolle, og bruke Ringerikes 
næringsliv og naturgitte kvaliteter til å bli et attraktivt reisemål for dagsturisme fra Oslo-området. 
Utfordringen blir å komme videre med prosjektet, skape nettverk og få organisert interessentbedrifter 
i en samarbeidsorganisasjon som kan ta prosjektet videre. Her kan en trenge bistand fra Ringerike 
Utvikling for å komme i gang. Så får man se om det er tilstrekkelig interesse i næringslivet til å 
konkretisere satsingsområdet slik at det kan bli et tema i det kommende omstillingsprosjektet. 

4.1.6  Nettverksbygging, omdømme og profilering 
Det siste satsingsområdet som næringsseminaret ønsket å prioritere i næringsplanen, er 
nettverksbygging, omdømme og profilering. Utgangspunktet her er at mye av nyskapingen i 
kompetansesamfunnets næringsliv skjer gjennom utvikling av gode nettverk og samarbeidsrelasjoner. 
Prosjektideen er dermed å jobbe aktivt for å skape gode nettverk og samarbeidsrelasjoner blant ulike 
deler av næringslivet på Ringerike, og på denne måten bidra til ny bedriftsutvikling og nye 
arbeidsplasser. Videre er en del av oppgaven å markedsføre Ringerike som et attraktivt bosted og 
etableringssted og profilere regionen utad. En sideoppgave er også å skape en sterk Ringeriksidentitet 
i befolkningen, som mange mener helt mangler i dag.  

Målet for arbeidet er gjennom nettverksbygging og profilering å skape nye arbeidsplasser, gjøre 
Ringerike mer attraktivt som bosted og arbeidssted og øke tilbakeflytting av ungdom. Kanskje kan 
man også skaffe pendlere jobb lokalt. Hovedelementer i dette satsingsområdet, framgår av figur 3.6. 
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4.1.7  Figur 3.6. Nettverksbygging, omdømme og profilering 
I dette satsingsområdet er det ikke komparative fortrinn eller klyngedannelser man tar utgangspunkt i. 
Man utnytter i stedet det karakteristiske trekket ved kompetansesamfunnet at mesteparten av 
næringsutviklingen skjer i samspill mellom mennesker. Bygging av næringsnettverk og 
samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter blir dermed svært viktig, og det samme gjelder en regions 
omdømme som bosted og etableringssted. 

Viktige aktører i dette arbeidet er Ringerike Utvikling som initiativtaker. Videre å få med næringslivet i 
regionen til å bygge nettverk, og å spille på lag også med kulturlivet og lokalpressen, særlig når det 
gjelder profilering av Ringerike. Det kommunen kan gjøre i denne sammenheng, er å spille på lag i 
profileringsarbeidet, drive byutvikling, støtte kulturlivet mv. og ellers framsnakke Ringerike i alle 
sammenhenger. 

4.1.8  Men hva så med andre muligheter?  
En har ovenfor gjennomgått fem prioriterte satsingsområder for næringsutvikling på Ringerike. En 
satsing på disse områdene, hindrer imidlertid ikke at man også kan gripe fatt i andre muligheter som 
måtte by seg. Slike muligheter kan for eksempel være utflytting av nye statlige arbeidsplasser fra Oslo, 
nye funksjoner på Ringerike sykehus eller på HiBu, eller ganske enkelt bedrifter på vandring, som 
trenger et egnet sted å etablere seg. Det kan også skje knoppskytinger og nyetableringer i helt andre 
næringer enn i de en har prioritert ovenfor, for eksempel i byggenæringen eller i varehandel.  

I slike tilfeller gjelder det å ha en god beredskap, og snu seg kjapt rundt for å etterkomme ønskene. 
Men det greier både Ringerike utvikling og kommunene helt sikkert å få til. 

5 Hvem tar så ballen videre? 

5.1.1  Ansvarsforhold og framdrift i  næringsarbeidet 
En har ovenfor presentert to samfunnsutviklingsområder og fem strategiske satsingsområder for 
næringsutvikling, som er ment å danne grunnstammen i Ringerikes nye strategiske næringsplan. 
Innholdet i disse satsingsområdene er foreløpig bare helt grovt skissert, og må naturligvis bearbeides 
videre. Ansvarsforhold og framdrift for videreføring av næringsarbeidet, tenker man seg organisert 
som vist i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Ansvarsforhold og framdrift 

En ser av figuren at samferdselsutbygging er det kommunene i regionen som må ta ansvaret for og 
drive fram, i tett samarbeid med Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Viktige aksjoner her er å arbeide 
for prioritet av regionens prosjekter i NTP, og finne en god finansieringsløsning for E16 prosjektene. Et 
litt ambisiøst mål bør være å få til en åpning av strekningen Skui-Skaret på E16 i 2020, og åpning av 
Ringeriksbanen i 2025. 

Byutvikling i Hønefoss må Ringerike kommune ta ansvar for i samarbeid med handelsstanden, 
gårdeiere og utbyggere. En overordnet byutviklingsplan kan her være et godt utgangspunkt, slik at 
Brutorget kan stå ferdig i 2017, Øya-utbyggingen i 2023 og ny jernbanestasjon til Ringeriksbanens 
åpning i 2025. 

Utvikling av treklyngen bør skje i regi av Viken Skog i tett samarbeid med industribyggere, 
teknologibedrifter og finansielle aktører, og med sterk verbal støtte fra kommunene og næringslivet 
på Ringerike. Målet her må være å se første etablering i 2017, og en rekke etableringer til i løpet av de 
neste 3-6 år. 

Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike er et langsiktig prosjekt som bør drives fram av 
teknologibedriftene og engineeringsmiljøer. I første omgang bør en kartlegge samarbeidsmulighetene. 
Kanskje kan man håpe på første nyetablering eller knoppskyting i 2017, men dette er som sagt et 
langsiktig prosjekt. 

Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge bør deltakerbedriftene selv ta ansvar for i samarbeid 
med Ringerike Utvikling og grunneiere på Hvervenmoen. Omstillingsprosjektet kan også være en aktør 
her. Første skritt bør trolig være en kartlegging av samarbeidsmuligheter og interessenter. Kanskje 
kan man få til nyetableringer allerede i 2015. 

Livskvalitet, livsstil og folkehelse må aktuelle deltakerbedrifter ta ansvar for, gjerne gjennom en 
paraplyorganisasjon opprettet for formålet. Kanskje kan også Omstillingsprosjektet bidra. Her må en 
også gjennom en runde først med kartlegging av innhold og interessenter, for eksempel gjennom et 
forprosjekt. Målet må være flere dagsturister på Ringerike. 

Nettverksbygging, omdømme og profilering er en jobb for Ringerike Utvikling, i samarbeid med 
Omstillingsprosjektet, og med Ringerike Næringsforening, Ringerikes Blad og kulturlivet med på laget. 
Nettverksbygging og profilering tar tid, men kanskje kan en vente de første resultatene i 2015.  

Så nå gjelder det bare å komme i gang. En har her et knippe på to samfunnsprosjekter og fem 
konkrete satsingsområder for næringsutvikling som til sammen danner en næringsstrategi for 
Ringerike.  Får en gjennomført denne næringsstrategien, og får gode resultater ut av de foreslåtte 
satsingsområdene, har en tatt et langt skritt videre for å omstille Ringerikes næringsliv, og sikre en 
sunn befolkningsvekst og næringsutvikling i årene framover.   
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Vedlegg 1. Sysselsettingsutvikling i kommunene  
 

 

 

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 81 85 4 93 93 0 4,2	  % 4,3	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 8 9 1 0 0 0 0,0	  % 0,0	  %
10-‐33	  Industri 498 378 -‐120 587 446 -‐141 26,5	  % 20,5	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 25 36 11 29 36 7 1,3	  % 1,7	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 335 373 38 196 203 7 8,8	  % 9,3	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 495 493 -‐2 249 238 -‐11 11,2	  % 10,9	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 147 144 -‐3 101 79 -‐22 4,6	  % 3,6	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 91 96 5 66 91 25 3,0	  % 4,2	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 50 44 -‐6 1 4 3 0,0	  % 0,2	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 53 52 -‐1 50 38 -‐12 2,3	  % 1,7	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 136 171 35 46 81 35 2,1	  % 3,7	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 123 143 20 61 69 8 2,8	  % 3,2	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 172 205 33 94 122 28 4,2	  % 5,6	  %
85	  Undervisning 164 187 23 119 135 16 5,4	  % 6,2	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 696 706 10 454 459 5 20,5	  % 21,1	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 98 99 1 59 67 8 2,7	  % 3,1	  %
00	  Uoppgitt 15 17 2 13 13 0 0,6	  % 0,6	  %
Totalt 3187 3238 51 2218 2174 -‐44 100,0	  % 100,0	  %

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 341 337 -‐4 321 344 23 2,2	  % 2,5	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 83 89 6 52 46 -‐6 0,4	  % 0,3	  %
10-‐33	  Industri 2151 1611 -‐540 2256 1504 -‐752 15,5	  % 10,9	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 113 154 41 96 139 43 0,7	  % 1,0	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 1215 1302 87 1107 1200 93 7,6	  % 8,7	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 2404 2335 -‐69 2297 2212 -‐85 15,8	  % 16,0	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 686 636 -‐50 489 463 -‐26 3,4	  % 3,4	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 466 489 23 400 396 -‐4 2,8	  % 2,9	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 306 299 -‐7 138 133 -‐5 0,9	  % 1,0	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 200 179 -‐21 152 141 -‐11 1,0	  % 1,0	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 999 1079 80 1163 1195 32 8,0	  % 8,7	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 638 642 4 707 640 -‐67 4,9	  % 4,6	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 745 863 118 762 878 116 5,2	  % 6,4	  %
85	  Undervisning 1028 1028 0 1011 1003 -‐8 7,0	  % 7,3	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 3150 3210 60 3144 3055 -‐89 21,6	  % 22,1	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 427 435 8 372 380 8 2,6	  % 2,8	  %
00	  Uoppgitt 57 83 26 61 84 23 0,4	  % 0,6	  %
Totalt 15009 14771 -‐238 14528 13813 -‐715 100,0	  % 100,0	  %

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 104 119 15 98 120 22 5,3	  % 5,8	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 15 24 9 0 0 0 0,0	  % 0,0	  %
10-‐33	  Industri 231 182 -‐49 59 78 19 3,2	  % 3,7	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 22 27 5 5 4 -‐1 0,3	  % 0,2	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 250 262 12 123 137 14 6,6	  % 6,6	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 522 475 -‐47 217 201 -‐16 11,7	  % 9,7	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 123 125 2 41 41 0 2,2	  % 2,0	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 130 127 -‐3 187 187 0 10,1	  % 9,0	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 116 123 7 27 25 -‐2 1,5	  % 1,2	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 66 67 1 6 10 4 0,3	  % 0,5	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 229 264 35 44 45 1 2,4	  % 2,2	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 165 213 48 39 62 23 2,1	  % 3,0	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 185 197 12 85 109 24 4,6	  % 5,2	  %
85	  Undervisning 236 260 24 203 236 33 10,9	  % 11,3	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 629 677 48 610 706 96 32,8	  % 33,9	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 119 125 6 95 111 16 5,1	  % 5,3	  %
00	  Uoppgitt 19 20 1 18 10 -‐8 1,0	  % 0,5	  %
Totalt 3161 3287 126 1857 2082 225 100,0	  % 100,0	  %

0532	  Jevnaker

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted

0605	  Ringerike

0612	  Hole
Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted

Side 201 av 516



Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse 
 

                         
                                           45 8263 

Vedlegg 2.  En Balassa-indeks for Ringerike 
 

 

Bransjekode Bransjetekst Balassa Verdiskapning Omsetning
23130 PRODUKSJON	  AV	  EMBALLASJE	  OG	  HUSHOLDNINGSARTIKLER	  AV	  GLASS	  OG	  KRYSTALL327,03 92	  861	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   188	  570	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17120 PRODUKSJON	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP 151,14 -‐330	  413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   713	  175	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17290 PRODUKSJON	  AV	  VARER	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP	  ELLERS 132,09 56	  199	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   194	  789	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17210 PRODUKSJON	  AV	  BØLGEPAPP	  OG	  EMBALLASJE	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP98,62 127	  288	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   441	  023	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46731 ENGROSHANDEL	  MED	  TØMMER 91,95 56	  698	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  387	  118	  	  	  	  	  	  	  
1130 DYRKING	  AV	  GRØNNSAKER,	  MELONER,	  ROT-‐	  OG	  KNOLLVEKSTER 28,91 32	  067	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   163	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2400 TJENESTER	  TILKNYTTET	  SKOGBRUK 26,72 22	  939	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59	  961	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28990 PRODUKSJON	  AV	  SPESIALMASKINER	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  STED 26,35 61	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   137	  052	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22290 PRODUKSJON	  AV	  PLASTPRODUKTER	  ELLERS 23,34 29	  242	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   110	  853	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29200 PRODUKSJON	  AV	  KAROSSERIER	  OG	  TILHENGERE 21,39 21	  374	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59	  539	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86104 INSTITUSJONER	  I	  PSYKISK	  HELSEVERN	  FOR	  VOKSNE 19,92 69	  272	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81	  217	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28290 PRODUKSJON	  AV	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  GENERELL	  BRUK,	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  STED19,82 49	  478	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   110	  801	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16100 SAGING,	  HØVLING	  OG	  IMPREGNERING	  AV	  TRE 18,59 79	  514	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   398	  515	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28110 PRODUKSJON	  AV	  MOTORER	  OG	  TURBINER,	  UNNTATT	  MOTORER	  TIL	  LUFTFARTØYER	  OG	  MOTORVOGNER17,16 126	  340	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   354	  338	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94910 RELIGIØSE	  ORGANISASJONER 17,16 40	  395	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  905	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46220 ENGROSHANDEL	  MED	  BLOMSTER	  OG	  PLANTER 14,29 11	  685	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   58	  292	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25120 PRODUKSJON	  AV	  DØRER	  OG	  VINDUER	  AV	  METALL 13,67 26	  507	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  999	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42220 BYGGING	  AV	  ANLEGG	  FOR	  ELEKTRISITET	  OG	  TELEKOMMUNIKASJON11,92 47	  245	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   86	  680	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38210 BEHANDLING	  OG	  DISPONERING	  AV	  IKKE-‐FARLIG	  AVFALL 10,55 17	  025	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96	  056	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45192 DETALJHANDEL	  MED	  ANDRE	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER10,13 10	  447	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	  894	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10130 PRODUKSJON	  AV	  KJØTT-‐	  OG	  FJØRFEVARER 9,04 54	  740	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   221	  182	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77110 UTLEIE	  OG	  LEASING	  AV	  BILER	  OG	  ANDRE	  LETTE	  MOTORVOGNER 8,71 24	  019	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   149	  092	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25110 PRODUKSJON	  AV	  METALLKONSTRUKSJONER	  OG	  DELER 7,6 51	  598	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   132	  107	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8120 UTVINNING	  FRA	  GRUS-‐	  OG	  SANDTAK,	  OG	  UTVINNING	  AV	  LEIRE	  OG	  KAOLIN7,59 23	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  628	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47710 BUTIKKHANDEL	  MED	  KLÆR 7,27 127	  281	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   353	  304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46610 ENGROSHANDEL	  MED	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  JORDBRUK	  OG	  SKOGBRUK6,16 23	  295	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   178	  405	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55101 DRIFT	  AV	  HOTELLER,	  PENSJONATER	  OG	  MOTELLER	  MED	  RESTAURANT5,79 109	  463	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   266	  870	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69201 REGNSKAP	  OG	  BOKFØRING 5,11 95	  946	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   127	  399	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46389 ENGROSHANDEL	  MED	  SPESIALISERT	  UTVALG	  AV	  NÆRINGS-‐	  OG	  NYTELSESMIDLER	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  ST5,09 13	  402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   58	  530	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10710 PRODUKSJON	  AV	  BRØD	  OG	  FERSKE	  KONDITORVARER 4,78 33	  265	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  745	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47300 DETALJHANDEL	  MED	  DRIVSTOFF	  TIL	  MOTORVOGNER 4,48 32	  615	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   328	  683	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27900 PRODUKSJON	  AV	  ANNET	  ELEKTRISK	  UTSTYR 4,23 6	  647	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   183	  837	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45320 DETALJHANDEL	  MED	  DELER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER4,15 13	  321	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   53	  566	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68310 EIENDOMSMEGLING 4,06 47	  920	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   72	  244	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43990 ANNEN	  SPESIALISERT	  BYGGE-‐	  OG	  ANLEGGSVIRKSOMHET 4,02 67	  492	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   228	  164	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47521 BUTIKKHANDEL	  MED	  BREDT	  UTVALG	  AV	  JERNVARER,	  FARGEVARER	  OG	  ANDRE	  BYGGEVARER3,99 31	  376	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   175	  030	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10910 PRODUKSJON	  AV	  FORVARER	  TIL	  HUSDYRHOLD 3,97 18	  857	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   179	  416	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41200 OPPFØRING	  AV	  BYGNINGER 3,89 265	  253	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  024	  985	  	  	  	  	  	  	  
45112 DETALJHANDEL	  MED	  BILER	  OG	  LETTE	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER3,72 59	  786	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   664	  699	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33120 REPARASJON	  AV	  MASKINER 3,65 29	  184	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54	  096	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45200 VEDLIKEHOLD	  OG	  REPARASJON	  AV	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER3,55 93	  527	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   467	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68209 UTLEIE	  AV	  EGEN	  ELLER	  LEID	  FAST	  EIENDOM	  ELLERS 3,47 405	  127	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   924	  240	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47111 BUTIKKHANDEL	  MED	  BREDT	  VAREUTVALG	  MED	  HOVEDVEKT	  PÅ	  NÆRINGS-‐	  OG	  NYTELSESMIDLER3,05 129	  546	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  189	  959	  	  	  	  	  	  	  
41109 UTVIKLING	  OG	  SALG	  AV	  EGEN	  FAST	  EIENDOM	  ELLERS 2,97 62	  584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   164	  198	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58130 UTGIVELSE	  AV	  AVISER 2,8 40	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78	  029	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47540 BUTIKKHANDEL	  MED	  ELEKTRISKE	  HUSHOLDNINGSAPPARATER 2,66 13	  376	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  556	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46510 ENGROSHANDEL	  MED	  DATAMASKINER,	  TILLEGGSUTSTYR	  TIL	  DATAMASKINER	  SAMT	  PROGRAMVARE2,57 33	  673	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   112	  292	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23610 PRODUKSJON	  AV	  BETONGPRODUKTER	  FOR	  BYGGE-‐	  OG	  ANLEGGSVIRKSOMHET2,5 13	  334	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   66	  687	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43220 VVS-‐ARBEID 2,45 56	  743	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   142	  653	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88911 BARNEHAGER 2,31 53	  949	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  552	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46694 ENGROSHANDEL	  MED	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  HANDEL,	  TRANSPORT	  OG	  TJENESTEYTING	  ELLERS2,22 22	  674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81	  189	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49410 GODSTRANSPORT	  PÅ	  VEI 2,11 50	  124	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   119	  112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52211 DRIFT	  AV	  GODS-‐	  OG	  TRANSPORTSENTRALER 2,09 2	  426	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   116	  897	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Vedlegg 3: Kort resultatorientert sammendrag 
 

Som innledning til det kommende omstillingsprosjektet i Ringerikes næringsliv, er det gjennomført en 
strategisk utviklingsanalyse. Analysen har blitt til gjennom en utviklingsprosess bestående av to 
heldags seminarer, hver med 40-50 deltakere, og med en bredt anlagt intervjurunde imellom, der vel 
20 utvalgte næringslivsledere og ledelsen i de tre kommunene ble intervjuet. I tillegg har en intervjuet 
ungdom fra de to videregående skolene i Hønefoss.  

En innledende regional analyse av Ringerike viser at regionen de senere år har hatt en moderat 
befolkningsvekst litt i underkant av 1 % pr år i gjennomsnitt, en vekst som gjerne skulle vært litt 
større. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Mens veksten i Hole, som 
følge av innflytting fra Oslo-området, har vært opp mot 3 % pr år, så har veksten i de to andre 
kommunene vært langt lavere. Videre er utdanningsnivået i Hole svært høyt som følge av innflyttingen, 
godt over landsgjennomsnittet, mens det i de to andre kommunene ligger relativt lavt. 

Næringsmessig viser analysen at Ringeriksregionen i 2012 hadde rundt 18 000 arbeidsplasser til rundt 
21 300 bosatte yrkesaktive, og dermed et betydelig underskudd på arbeidsplasser. Dette 
underskuddet på arbeidsplasser har økt betydelig de senere år som følge av nedgang i 
industrisysselsettingen, og dekkes i hovedsak gjennom økende pendling mot Oslo-området. Ellers 
viser en gjennomgang av næringslivet på Ringerike at regionen selv uten Follum, fortsatt har et 
betydelig treforedlingsmiljø, med nær 30 bedrifter og over 630 ansatte. Regionen har også et stort 
miljø innenfor mekanisk industri, ned rundt 20 bedrifter og nær 500 ansatte, og et voksende 
næringsmiljø innenfor økonomirådgiving, juss, eiendomsdrift og revisjon, med over hundre store og 
små bedrifter med rundt 660 ansatte til sammen. 

Den regionale analysen viser videre at Hønefoss er det udiskutable regionsenteret på Ringerike med 
nær 15 000 innbyggere i tettstedet, men at Ringerikes befolkning ellers er ganske spredt og det ville 
styrket byen vesentlig å bygge nye boliger i sentrum. Kommunikasjonsmessig melder særlig 
næringslivet om behov for en bedre og mer forutsigbar E16 mot Sandvika og en fullføring av ringveien 
rundt Hønefoss for å hindre køer gjennom byen. Ringeriksbanen er videre sterkt ønsket for å øke 
nærheten til Oslo.  

For å se nærmere på mulighetene for ny næringsutvikling på Ringerike, ble det på seminaret 
gjennomført en SWOT-analyse som trakk fram som gode næringsmuligheter framover, en 
samlokalisering av likeartet næringsliv, herunder treklyngen, industriutvikling på Eggemoen og 
kontoraktiviteter på Hvervenmoen. Videre ble merkevarebygging av kortreist mat nevnt som en 
mulighet. Ellers ble behovet for omdømmebygging, infrastrukturutbygging og styrking av Hønefoss 
som regionsenter trukket fram.  

Med bakgrunn i de identifiserte næringsmiljøene i den regionale analysen, SWOT-analysens muligheter 
for næringsutvikling og en gjennomgang og vurdering av Ringerikes komparativer fortrinn for 
næringsvirksomhet framover, ble det identifisert sju viktige satsingsområder for Ringeriksregionens 
utvikling. To av disse satsingsområdene dreier seg om samfunnsutbygging og fem om 
næringsutviklingsmuligheter. Satsingsområdene innenfor samfunnsutvikling er: 

• Samferdselsutbygging for å skape regionforstørring, herunder E16 mot Sandvika, Ringveien og 
Ringeriksbanen 

• Bostedskvaliteter og byutvikling i Hønefoss for å fylle opp bykjernen med nye, moderne 
boliger som skaper liv i sentrum og et bredere varehandelstilbud 

Ansvaret for å gjennomføre disse satsingsområdene vil i hovedsak ligge på kommunene i regionen i 
samarbeid med næringslivet, handelsstanden og statlige etater, slik det framgår av figur S.1. nedenfor.  

Videre ble det identifisert fem viktige satsingsområder for næringsutvikling på Ringerike. Disse er: 

• Utvikling av treklyngen på Ringerike, med satsing på trelast, heltreprodukter, CTMP og 
biodrivstoff mv. 

• Utvikling av teknologimiljøet på og rundt Eggemoen, gjennom nyetableringer, knoppskyting, 
spin-off fra eksisterende bedrifter mv. 
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• Etablering av en tjenestebasert næringsklynge på Hvervenmoen, med bedriftsutvikling 
innenfor økonomi, regnskap, revisjon mv. i tett samarbeid med HiBu og Kartverket 

• Livskvalitet, livsstil og folkehelse; utvikling av et attraktivt tilbud på Ringerike for dagsturisme 
og friluftstilbud, særlig med sikte på Oslo-området 

• Profil, omdømme og nettverk; profilere regionen og gjøre Ringerikes omdømme bedre, utvikle 
nettverk med sikte på næringsutvikling og skape en felles identitet for Ringeriksregionen 

Ansvarsforhold for gjennomføring av utviklingsstrategiene blir som vist i figur S1. 

Figur S.1. Ansvarsmatrise for gjennomføring av utviklingsstrategier 

 

Ansvaret for gjennomføring av treklyngen vil i hovedsak falle på Viken Skog, i samarbeid med 
industribyggere, teknologileverandører og finansaktører. Utvikling av et teknologimiljø må drives fram 
av teknologibedrifter og engineeringmiljøer i samarbeid med omstillingsprosjektet. Det samme gjelder 
det tjenestebaserte næringsmiljøet på og rundt Hvervenmoen, der grunneiere og deltakerbedrifter må 
ta tak i samarbeid med HiBu, Kartverket og Omstillingsprosjektet. Livskvalitet, livsstil og folkehelse må 
ivaretas av deltakerbedrifter, gjerne i en paraplyorganisasjon, i samarbeid med kommunene og 
næringslivet, mens ansvaret nettverksbygging, omdømme og profilering bør legges til Ringerike 
Utvikling og Omstillingsprosjektet, med Ringerike Næringsforening, Ringerikes Blad, kulturlivet og 
andre som samarbeidspartner. 

Samlet gir dette en næringsstrategi for Ringerike, som skal danne grunnlaget for næringsarbeidet på 
Ringerike og for Omstillingsprosjektets arbeid i årene som kommer.    

Hovedstrategi Ansvarlig Samarbeidspartnere Oppstartsaksjoner Oppstartstid Første	  resultatmål
Prioritet	  i	  NTP 	  

Samferdselsutbygging	  mot	   Kommunene	  i	   Fylkeskommunen Ferdige	  reguleringsplaner Byggestart:
Oslo-‐området regionen Statens	  Vegvesen Finansieringsløsning	  for Vei:	  2016 Åpning	  Skui-‐Skaret	  	  i	  2020

Jernbaneverket E16	  prosjekter Jernbane:	  2018 Åpning	  Ringeriksbanen	  i	  2025
Byutvikling	  Hønefoss Ringerike Næringslivet Byutviklingsplan Løpende	  fra	   Brutorget	  ferdig	  i	  2017

kommune Handelsstanden Private	  reguleringsplaner 2014 Øyautbyggingen	  ferdig	  i	  2023
Fylkeskommunen Finansieringsplan Jernbaneområdet	  starter	  i	  2023
Industribyggere Diskusjoner	  med	   Er	  allerede Første	  etablering	  i	  2017,	  

Utvikling	  av	  treklyngen Viken	  Skog Teknologileverandører aktuelle	  samarbeids-‐ under	  arbeid deretter	  flere	  i	  løpet	  av	  3-‐6	  år
Finansaktører partnere

Utvikling	  av	  et	  teknologimiljø Teknologibedrifter	   Omstillingsprosjektet Kartlegging	  av	  samarbeids Løpende	  fra	   Nyetableringer	  fra	  2017?
på	  Ringerike Engineeringmiljøer kommunen	  og	  Kartverket muligheter 2014
Utvikling	  av	  en	  kunnskaps-‐ Grunneier	  og	   HiBu	  og	  Kartverket Kartlegging	  av	  kompetanse Fra	  2014 Løpende	  bedriftsutvikling
basert	  tjenesteklynge deltakerbedrifter Omstillingsprosjektet 	  og	  interessenter Nyetableringer	  fra	  2015?
Livskvalitet,	  livsstil	  og Deltakerbedrifter	   Kommunene Kartlegging	  av	  innhold Forprosjekt	   Flere	  dagsturister
folkehelse i	  paraplyorg. Næringslivet og	  interessenter 2014
Nettverksbygging,	  omdømme	  	   Ringerike	  Utvikling Ringerike	  Nærings	  foren. Utviklingsprosjekt, Vår	  2014 Profilering	  fra	  2015
og	  profilering Omstillingsprosjektet Ringerike	  blad,	  kulturliv nettverksbygging
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RINGERIKSBANEN OG PLASSERING AV STASJONSOMRÅDE  
 

Arkivsaksnr.: 13/4201  Arkiv: Q62   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Ringerike kommune vedtar følgende anbefaling til Jernbaneverket på valg av stasjon 

i følgende prioriteringsrekkefølge: 

a. Dagens Hønefoss stasjon 

b. Hvervenmoen 

c. Tolpinrud 

 

Ringerike kommune oppfordrer Jernbaneverket til å etablere holdeplasser i 

Ringerike. Aktuelle alternativer kan være:  

 Hønefoss nord 

 Hvervenmoen 

 Heradsbygda 

 Sokna 
 

Sammendrag 
I brev datert desember 2013 og januar 2014 ber samferdselsdepartementet om at 

planlegginga av Ringeriksbanen startes for fullt, med første tidsfrist 15. juni. Da skal det 

blant annet være avgjort om og eventuelt hvor Ringeriksbanen og E16 skal følge samme 

trasé.  

 

Valget av trasé kan være avgjørende for hvor av- og påstigningsmuligheter i Hønefoss kan 

være. Asplan Viak har gjennomført utredninger av tre alternativer, Tolpinrud, dagens 

Hønefoss stasjon og Hvervenmoen, og dagens stasjonsplassering ser ut til å være best egna. 

I vurderingene fra Asplan Viak er det lagt vekt på reisetider til stasjonsalternativene og 

befolkningstall for gange, sykkel og bil, og antall arbeidsplasser innafor 5 og 10 minutters 

gange, samt jordvern.  

 

Rådmannen ser at det er ønskelig å utrede mulige holdeplasser i Ringerike. Det er ikke kjent 

hvor mange som er aktuelt. Dette vil bli utredet i neste omgang, når detaljplanlegginga er i 

gang. Dette vil i så fall være å etablere et lokalt kollektivnett. 
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Jernbaneverket har invitert Ringerike kommune til å gi dem råd om framtidig 

stasjonsplassering i Hønefoss. Rådmannen anbefaler derfor at det vedtas at det sendes 

innspill med Ringerike kommunes råd for framtidig stasjonsplassering i Hønefoss.   

 

Innledning 

I desember 2013 sendte samferdselsdepartementet et brev til Jernbaneverket der de ba om 

at Ringeriksbanen skal regnes som en av InterCity-strekningene på samme måte som for 

linjene til Skien, Lillehammer og Halden. I januar 2014 sendte samferdselsdepartementet et 

nytt brev, til Jernbaneverket og Vegdirektoratet, hvor det står at partene er enige om at 

viktige grenseflater mellom veg- og jernbaneprosjektene (E16 og Ringeriksbanen) skal 

avklares fram mot sommeren 2014. Dette innebærer blant annet at det må avklares om, og 

eventuelt hvor, det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og 

jernbane. Fristen settes til 15. juni 2014. Videre vises det til overordna føringer for arbeidet. 

Se vedlegg for brevene i sin helhet.  

 

For Ringerike og Hønefoss som by er tiden fram mot 15. juni viktig. Hvilken trasé som velges 

for Ringeriksbanen kan være avgjørende for hvor det er mulig å etablere stasjon i Hønefoss.  

 

Derfor er det gjort et utredningsarbeid for å se på hvilke av tre alternativer til stasjoner som 

er egna som framtidig stasjon for Hønefoss. De tre alternativene som er vurdert er 

Tolpinrud, dagens Hønefoss stasjon og Hvervenmoen.  

 

Følgende stasjonsalternativer er aktuelle med de ulike traseene som vurderes:  

Busundlinja: Dagens Hønefoss stasjon og Tolpinrud 

Norderhovlinja: Dagens Hønefoss stasjon, Tolpinrud og Hvervenmoen  

Åsalinja: Dagens Hønefoss stasjon og Tolpinrud  

 

Forslag til plassering av stasjoner og aktuelle traseer er vist på vedlagt kart.  

 

Når Ringeriksbanen skal bygges må Hønefoss ha gode stasjoner og/eller holdeplasser. 

Funksjonene som skal ivaretas i Hønefoss er  

 av- og påstigningsmulighet 

 servicetilbud i en viss utstrekning (for eksempel billettkjøp, ruteopplysning, kiosk, 

toaletter) 

 jernbanetekniske funksjoner slik som vending og hensetting av tog  

 

Disse funksjonene kan være samla på ett sted eller de kan spres på flere steder. I møte med 

Jernbaneverket 7. mai 2014 har rådmannen fått klarhet i at det er mulig å ha to eller flere 

av- og påstigningsmuligheter i Hønefoss og Ringerike. For eksempel kan servicetilbud og av- 
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og påstigningsmulighet plasseres et sted og jernbanetekniske funksjoner et annet sted, av- 

og påstigningsmuligheter to steder og servicetilbud ett sted og jernbanetekniske funksjoner 

ett sted eller kun av- og påstigningsmuligheter ett sted og alle funksjonene ett sted. Denne 

detaljplanlegginga vil bli gjennomført seinere i planarbeidet. Foreløpig kaller vi de tre 

alternativene for stasjoner uten at dette nødvendigvis betyr at alternativet som omtales vil 

bli en fullverdig stasjon med servicetilbud.  

 

I følge Jernbaneverket er det uklart i hvilken grad Ringeriksbanen vil bli nyttet til 

godstransport i framtida. 

 

Beskrivelse av saken 

Stasjonene og plasseringa av dem vil ha stor betydning for utvikling av Hønefoss som by. 

Det vil være attraktivt å etablere seg nært stasjonen, både med bolig, næring og 

arbeidsplasser. Det er også viktig hvor stasjonen ligger i forhold til der folk bor og jobber i 

dag. Det er et mål at flest mulig skal kunne gå, sykle og bruke kollektivt til stasjonen, slik at 

bilbruken reduseres. Det er ikke ønskelig for Hønefoss by med et stasjonsvalg som er 

bilbasert.  

 

Asplan Viak har utarbeida en rapport hvor tre alternativer sammenlignes i forhold til 

reiseavstander med gange og sykkel, antall personer innafor de ulike reiseavstandene og 

antall arbeidsplasser innafor de ulike reiseavstandene. Alternativene er vist på det vedlagte 

kartet, men eventuell nøyaktig plassering er ikke bestemt. Sammenligningene gjøres både 

med dagens situasjon (2013) og med mulig framtidig situasjon (2030). For mulig framtidig 

situasjon er det lagt inn planlagt infrastruktur, kjente og vedtatte utbyggingsprosjekter og 

øvrig fortettingspotensiale. I tillegg er det gjort sammenligninger av typer areal som 

beslaglegges ved etablering av de ulike alternativene. For dagens Hønefoss stasjon er det 

vist et forslag til ny bussterminal eller busstasjon som kan plasseres ved Meieriområdet. Se 

vedlagt rapport.  

 

Vedrørende holdeplasser er det gjort vurdering av Hønefoss nord som holdeplass, og det 

kan i tillegg vurderes om det er aktuelt i Heradsbygda og på Sokna. Hvervenmoen er utreda 

som stasjon i Asplan Viaks rapport. Valg av holdeplasser er avhengig er avhengig av linjevalg 

og stasjonsvalg. Dette vil bli utredet i neste omgang, når detaljplanlegginga er i gang.  Dette 

vil i så fall være å etablere et lokalt kollektivnett. 

 

Oppsummering av alternativ: dagens Hønefoss stasjon 

Stasjonsalternativet er i dag innafor normalt akseptert rekkevidde med gange og sykkel for 

10 307 personer. 393 personer som kan gå hjemmefra til stasjonsalternativet på 5 minutter, 

1577 på 10 minutter og 3316 på 15 minutter. 2632 personer kan sykle hjemmefra til 

stasjonsalternativet på 5 minutter og 10 307 på 10 minutter.  
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Stasjonsalternativet vil i 2030 kunne være innafor normalt akseptert rekkevidde med gange 

og sykkel for 17 648 personer.  

 

Innafor et område på 1 km i radius fra stasjonsalternativet består 68 % av bebyggelse og 15 

% av skog. Øvrige arealtyper er vann og andre opparbeidede arealer.  

 

For dette alternativet er det vist hvordan bussruter i Hønefoss kan legges innom stasjonen. 

Det er vist en flytting av dagens bussterminal til Meieriområdet. Det er ikke nødvendigvis 

aktuelt med en flytting av dagens sentrale stoppested, men en supplerende terminal vil 

være aktuelt.  

 

Rådmannen viser til områdereguleringsplan nr 330 for Soknedalsveien 5-27, hvor et område 

på 3 daa foreslås avsatt til framtidig parkeringshus/bussholdeplass ved 2. gangsbehandling. 

Her er det krav om detaljreguleringsplan før byggesak, og det vil være aktuelt å legge til 

arealer for opphold for buss på dette arealet i tillegg til parkering som lå inne ved 1. 

gangsbehandling. Fra dette arealet og opp til dagens stasjon er det en høydeforskjell på 

omtrent 7 meter som i dag løses i adkomstveien. Det er mulig å løse denne høydeforskjellen 

ved å anlegge kulvert og heis opp til perrongen. På denne måten vil problemet med at 

busser ikke enkelt kan kjøres opp til perrongen løses ved at avstanden fra Meieriområdet 

reduseres slik at bussene kan stoppe her.  

 

Det er forøvrig store arealer i tilknytning til dagens stasjon som brukes til andre formål enn 

jernbanedrift.  

 

Mange av de nye utbyggingsprosjektene som er vedtatt og under planlegging er nært til 

dagens stasjon. 

 

Oppsummering av alternativ: Tolpinrud 

Stasjonsalternativet er i dag innafor normalt akseptert rekkevidde med gange og sykkel for 

4071 personer. 34 personer som kan gå hjemmefra til stasjonsalternativet på 5 minutter, 

704 på 10 minutter og 1523 på 15 minutter. 1581 personer kan sykle hjemmefra til 

stasjonsalternativet på 5 minutter og 4071 på 10 minutter.  

 

Stasjonsalternativet vil i 2030 kunne være innafor normalt akseptert rekkevidde med gange 

og sykkel for 7480 personer.  

 

Innafor et område på 1 km i radius fra stasjonsalternativet består 47 % av dyrka mark og 29 

% av skog. Øvrige arealtyper er bebyggelse og andre opparbeidede arealer. 
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Oppsummering av alternativ: Hvervenmoen 

Stasjonsalternativet er i dag innafor normalt akseptert rekkevidde med gange og sykkel for 

2329 personer. 33 stykker som kan gå hjemmefra til stasjonsalternativet på 5 minutter, 425 

på 10 minutter og 1026 på 15 minutter. 793 personer kan sykle hjemmefra til 

stasjonsalternativet på 5 minutter og 2329 på 10 minutter.  

 

Stasjonsalternativet vil i 2030 kunne være innafor normalt akseptert rekkevidde med gange 

og sykkel for 4467 personer.  

 

Innafor et område på 1 km i radius fra stasjonsalternativet består 45 % av dyrka mark og 25 

% av bebyggelse. Øvrige arealtyper er skog, vann og andre opparbeidede arealer.  

 

Rådmannens vurdering av alternativer for holdeplass 

Eventuelle holdeplasser er avhengig av linjevalg og stasjonsvalg.  

 

Hønefoss nord 

Holdeplass i Hønefoss nord er sentralt i forhold til beliggenhet for boliger og 

sentrumsfunksjoner. Det er trolig dårligere rekkevidde mot arbeidsplasser enn for 

Hvervenmoen og dagens Hønefoss stasjon. En utfordring ved Hønefoss nord er å finne en 

god plassering, da området er tett bebygd. Vest for St. Hanshaugen (Ankers gate) og ved 

kornsiloen er foreslått. En plassering vest for St. Hanshaugen er lite tilgjengelig fordi St. 

Hanshaugen vil fungere som en barriere, dersom det ikke gjennomføres tekniske tiltak som 

for eksempel tilgang gjennom St. Hanshaugen eller lignende. Gjennomgang gjennom St. 

Hanshaugen er tidligere foreslått i forbindelse med sentral avlastningsvei vest. En plassering 

ved kornsiloen kan være vanskelig fordi det allerede er igangsatt store viktige 

utviklingsplaner her, og fordi det er langt fra sentrum mellom bruene og busstasjonen. 

Dersom en stasjon ved kornsiloen kan kombineres med dagens stasjon vil det kunne være 

en mulighet å se på en holdeplass, som tar mindre plass, i tilknytning til utviklingsplanene 

som er igangsatt for øvre Hønengata øst.   

 

Alternativet bør ikke skrinlegges, men bør heller ikke være eneste stasjon i Hønefoss. Det 

kan derfor vurderes nærmere ved at det gjennomføres analyser for dette alternativet også, 

dersom det blir anledning til å holdeplass i tillegg til stasjon. Plassering av holdeplass må 

vurderes.  

 

Andre alternativer 

Rådmannen anbefaler at Sokna og Heradsbygda vurderes som holdeplasser. Rådmannen 

mener disse alternativene er aktuelle med tanke på befolkningsgrunnlag og dagens linjer. 

Sokna er vedtatt som livskraftig lokalsamfunn i Ringerike kommune. Hvervenmoen er 

utredet i av Asplan Viaks rapport.  
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Forholdet til overordnede planer  

Kommuneplan 

I kommuneplanen er alternativene avsatt til følgende formål: 

Dagens Hønefoss stasjon: jernbaneformål 

Tolpinrud: LNF 

Hvervenmoen: erverv 

 

Arbeidet med revidering av kommuneplanen avventer avklaringer i forhold til 

Ringeriksbanen, E16 og KVU for Ringerikspakka.  

 

E16 og KVU for Ringerikspakka 

I arbeidet med KVU for Ringerikspakka er det kommet tydelig fram at framtidig 

transportsystem i Hønefoss må baseres på kollektiv transport og gående og syklende, og 

ikke bil. Arbeidet med Ringeriksbanen og stasjonsplassering i Hønefoss henger sammen 

med arbeidet med E16 og KVU for Ringerikspakka. Stasjonsvalget vil legge føringer for 

plassering av avkjøring fra E16 til Hønefoss og for framtidig veisystem i Hønefoss.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger vekt på at stasjonen skal være sentral i byen og bidra til å videreutvikle 

dagens bystruktur og oppnå korte reiseavstander for gående og syklende mellom boliger, 

arbeidsplasser og stasjon. Jordvern er også et viktig hensyn.  

 

Dagens Hønefoss stasjon 

Dagens stasjon er et sentralt alternativ som fanger opp et stort antall innbyggere. Ved å 

nytte dagens stasjon som framtidig stasjon for Ringeriksbanen blir det lite eller ikke noe 

forbruk av dyrka eller dyrkbar jord. Bruk av dagens stasjon samsvarer med forutsetning om 

at stasjoner på InterCity-linjer skal være sentrumsnære.  

 

Tolpinrud 

Ved å nytte Tolpinrud vil det kreve at det etableres en egen transportløsning mellom 

dagens bysentrum og stasjonen. Ved å nytte dette alternativet vil konsekvensen kunne 

være omfattende byspredning fordi det blir mer attraktivt å etablere seg nært stasjonen. I 

henhold til InterCity-standardene er det en forutsetning at stasjonene når et stort 

befolkningsgrunnlag og danner et knutepunkt med stor tetthet av bolig, arbeidsplasser og 

parkering nært stasjonen. Dette alternativet gir et svært stort forbruk av dyrka eller dyrkbar 

jord. 

 

Rådmannen har forstått Jernbaneverket slik at dagens stasjon kan beholdes uansett, og 

mener i så fall at alternativet Tolpinrud stasjon ikke har en funksjon for Hønefoss fordi det 

verken er arbeidsplasser, sentrumsfunksjoner eller boliger nært stasjonsalternativet. Når 
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bruk av dette alternativet i tillegg gir store konsekvenser som nedbygging av store mengder 

dyrka mark bør ikke dette alternativet tas med videre.  

 

Hvervenmoen 

Ved å nytte Hvervenmoen vil det kreve at det etableres en egen transportløsning mellom 

dagens bysentrum og stasjonen. Ved å nytte dette alternativet vil konsekvensen kunne 

være omfattende byspredning fordi det blir mer attraktivt å etablere seg nært stasjonen. I 

henhold til InterCity-standardene er det en forutsetning at stasjonene når et stort 

befolkningsgrunnlag og danner et knutepunkt med stor tetthet av bolig, arbeidsplasser og 

parkering nært stasjonen. Hvervenmoen. Dette alternativet gir et svært stort forbruk av 

dyrka eller dyrkbar jord. 

 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at dagens stasjon beholdes med alle tre funksjonsgrupper og at det i 

tillegg etableres holdeplasser i et lokalt kollektivnett, og rådmannen vil spesielt nevne 

nytten i å etablere Hønefoss nord. På denne måten nås svært mange av innbyggerne i 

Hønefoss.  

 

Dersom Hønefoss kan få flere holdeplasser og en hovedstasjon vil banen også kunne 

fungere som en lokalbane i Hønefossområdet. Holdeplasser kan være Hvervenmoen, 

Hønefoss nord, Sokna og Heradsbygda.  

 

Dersom det kun skal være en stasjon i Hønefoss anbefaler rådmannen at dette blir dagens 

stasjon.  

 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor og rapporten fra Asplan Viak anbefaler rådmannen 

følgende prioriteringsrekkefølge: 

a. Dagens Hønefoss stasjon 

b. Hvervenmoen 

c. Tolpinrud 

 

Vedlegg 

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. 

 

1. Oppdragsbrev, datert 20.12.13 

2. Mandatsbrev, datert 27.01.14 

3. Kart som viser plassering av stasjonsalternativene og traseer 

4. Rapport: «Stasjonslokalisering – Hønefoss», utgave 2 datert 08.05.14 

5. Veileder for IC-knutepunkt 
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 Ringerike kommune, 09.05.2014 

 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunnar Hallsteinsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller  
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Kart som viser de tre stasjonsalternativene og de ulike linjene.  

Vedlegg til saksframlegg «Ringeriksbanen og plassering av stasjonsområde»  
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FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å utrede tre alternative 
stasjonslokaliseringer i Hønefoss i forbindelse med ny Ringeriksbane. Utredningen har vært 
gjennomført på et overordnet nivå. 

Gunnar Hallsteinsen har vært Ringerike kommunes kontaktperson for oppdraget. Cecilie 
Bjørlykke har representert Jernbaneverket i utredningen. Jernbaneverket har levert 
datagrunnlag for traséalternativer og stasjonslokaliseringer. 

Oppdraget har vært utført av Øyvind Dalen og Kristen Fjeldstad. Øyvind Dalen har vært 
oppdragsleder for Asplan Viak.  

Eventuell befolkningsvekst i Ringerike kommune utover SSBs MMMM-prognoser som følge 
av Ringeriksbanen  er omhandlet i et eget notat.  

 

Oslo, 08/05/2014 

 

 

 
 
Øyvind Dalen 
Oppdragsleder 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
 

Hønefoss tettstedsområde (inkludert Heradsbygd og Haugsbygd) består av 16.930 
innbyggere (SSB 2013 - tettstedsavgrensninger). Ringerike kommune har 29.845 innbyggere 
pr 01.01.2014. Frem mot 2030 er det forventet at befolkningstallet vil stige til 33 894 (kilde 
SSB, MMMM-prognose). Dette gir en samlet befolkningsvekst på drøyt 4 000, og 
gjennomsnittlig årlig vekst på drøyt 250 personer. Eventuell ytterligere vekst i kommunen 
som følge av Ringeriksbanen  er omhandlet i et eget notat.  

Hønefoss er et regionalt knutepunkt og handelssted for kommunene Ringerike, Hole, 
Jevnaker, Modum og Kørdsherad m.m.  

Følgende stasjonsalternativer er utredet: 

 Hønefoss sentrum (dagens stasjon) 
 Tolpinrud 
 Hvervenmoen 

Figur 1 viser stasjonsalternativene sammen med mulige traséløsninger. 

Ulike traséalternativer kan betjene de enkelte stasjonsalternativene, hvilket vil si at valg av 
stasjonslokalisering ikke nødvendigvis «låser» valg av traséalternativ.  

Alternative traséalternativer er ikke vurdert i denne utredningen, kun stasjonslokalisering. 

Det er sett på tilgjengelighet til de tre stasjonsalternativene for dagens situasjon og 2030-
situasjon.  

For 2030-siuasjonen er det lagt inn oppgraderinger av infrastruktur i hht. kjente/vedtatte 
planer, forbedret adkomst til stasjonene fra omkringliggende områder, samt kjente/vedtatte 
utbyggingsplaner. Flere av disse tiltakene øker tilgjengeligheten til de tre 
stasjonsalternativene, slik at flere blir boende i akseptabel gang/sykkelavstand. Samlet 
potensial i disse områdene er estimert til 3 700 beboere, som utgjør drøyt 90 % av forventet 
befolkningsvekst i kommunen.   

I tillegg har Ringerike kommune sett på ytterligere fortettingsmuligheter ved 
stasjonsområdene utover kjente planer i dag. Potensialet i disse områdene er lagt til grunn i 
beregningene. Potensialet i disse områdene er estimert til 2 600 beboere. Dette betyr at 
kommunen har tilgjengelige arealer også utover forventet utbyggingsbehov frem mot 2030. 
Full utnyttelse av dette potensialet vil være avhengig av hvor stasjonen lokaliseres.  
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Figur 1 Alternative traséer og stasjonslokaliseringer lagt til grunn i analysen (kilde: Jernbaneverket) 
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1.2 Nasjonal transportplan (NTP) 
 

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble lagt fram 12. april 
2013 og ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013.  

Nasjonal transportplan legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv 
virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.  

Følgende avsnitt  fra NTP (2014-2023) er relevant som bakgrunn for valg av 
stasjonslokalisering i Hønefoss: 

«I byområdene er det lagt mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt 
tilrettelegging for syklister og fotgjengere. (NTP 2014 – 2023). Regjeringen har som mål at 
veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. Regjeringen vil legge til rette for at andelen som reiser med kollektivtransport, sykler 
og går øker betydelig, og vil redusere bruken av privatbil. Økt bruk av miljøvennlig transport i 
byene vil gi bedre bymiljø, klima og framkommelighet. Dette gir synergieffekter i form av 
bedre folkehelse. Velfungerende byer har stor betydning for verdiskapingen i landet, og 
byene bør ha et transportsystem som er effektivt, sikkert og universelt utformet.» 

Videre trekker NTP 2014-2023 fram knutepunktutvikling som “nøkkelen til” samordnet areal- 
og transportplanlegging, bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at 
veksten i persontrafikken tas kollektivt. 

 

1.3 InterCity-strekningene og Ringeriksbanen 
 

InterCity-strekningene for jernbane er et viktig satsningsområde for samferdselssektoren i 
Norge. 

Samferdselsdepartementet har kunngjort at Ringeriksbanen fra nå av skal regnes som én av 
InterCity-strekningene, på samme måte som strekningene Oslo – Skien, Lillehammer, 
Halden (pr 20.12.2013).  

Med Ringeriksbanen vil reisetiden Hønefoss – Sandvika – Oslo kunne forkortes med ca 50 
minutter i forhold til dagens situasjon, og dermed legge til rette for et høyt 
pendletrafikkpotensial på strekningen.  

Jernbaneverket legger til grunn i InterCity-satsningen at bystasjonene på strekningene har 
utvikles til attraktive knutepunkt. 

Det å etablere nye, moderne stasjoner i eksisterende bystruktur er imidlertid en kompleks og 
mangefasettert oppgave, og det er derfor å forvente at det er i bysituasjonene IC-prosjektet 
vil møte de største planfaglige utfordringene. Her er konfliktpotensialet stort, og det vil være 
spesielt viktig å koordinere innsatsen med andre aktører. Det vil kreve samarbeid og bred 
involvering å utvikle et plangrep som ivaretar allmenhetens interesser, legger til rette for 
privat initiativ og utvikling og sikrer en robust og framtidsrettet jernbaneinfrastruktur.  

Jernbaneverket har forventninger til at kommunene følger opp IC-satsingen, og lager 
arealplaner som utnytter de utviklingsmulighetene som et forbedret togtilbud åpner for (Kilde: 
Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, Jernbaneverket 2013). 
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1.4 Reisepotensial 
Fra Hønefoss er reisetiden med ekspressbuss ca 45 min til Sandvika og 1 time og 15 min til 
Oslo Bussterminal. Timesekspressen kjører med 15 min frekvens i rush og timesfrekvens 
ellers. Reisetid med tog er ca 1 time og 30 min.  

I dag pendler 7 % (1055 personer) av antall sysselsatte bosatt i Ringerike kommune til Oslo, 
og 5 % (681 personer) til Bærum. I motsatt retning er det 260 som pendler fra Oslo til 
Ringerike, og 128 som pendler fra Bærum.  

Basert på SSB MMMM-prognose er det forventet et befolkningsvekst på 12 % fra 2014 til 
2030. Dersom det legges til grunn samme pendlingsandel som i dag kan det estimeres at 
nærmere 1 200 personer vil pendle fra Ringerike til Oslo, og tilsvarende ca. 760 pendle til 
Bærum i 2030. I motsatt retning kan det antas ca 300 pendlere fra Oslo til Ringerike, og ca 
140 fra Bærum (12 % vekst).  

Tabell 1 viser noen sammenlignbare størrelser for Oslopendling fra byer og tettsteder på 
Østlandet med god togforbindelse til Oslo. Med Ringeriksbanen er reisetiden fra Hønefoss til 
Oslo antatt å kunne bli 40-45 min, sammenlignbart med dagens reisetid fra Moss. Moss har 
31 300 innbyggere, også sammenlignbart med Ringerike.  

 

Tabell 1. Noen sammenlignbare størrelser for Oslo-pendling fra byer og tettsteder med godt togtilbud til Oslo 

Kommune Oslo-pendling pr sysselsatt Togtid til Oslo 
Moss 14 % 42 min 
Ski 39 % 22 min 
Ås 31 % 29 min 
Lillestrøm 39 % 10 min 
Drammen 13 % 35 min 
 

Dersom det legges til grunn at Oslopendling fra Ringerike vil nærme seg samme nivå som 
Moss i dag, kan det antas en pendlingsandel på 14 % i 2030, en dobling i forhold til dagens 
nivå. Tilsvarende kan det antas at også pendlingen til Bærum vil kunne dobles. Videre antas 
det at nivået på innpendling til Ringerike fra Bærum/Oslo vil være på omtrent samme nivå 
som i dag.  

Dette vil i så fall kunne medføre 2 400 pendlere fra Ringerike til Oslo, og 1 500 fra Ringerike 
til Bærum i 2030, som gir til sammen 3 900 pendlere. Tilsvarende kan det antas 300 
pendlere fra Oslo til Ringerike, og 150 fra Bærum, som gir til sammen 450 pendlere.  

Dersom det antas en kollektivandel på 50 %, og at hovedtyngden av pendlingen foregår på 
daglig basis kan det estimeres drøyt 2 000 daglige togreiser fra Ringerike i retning 
Bærum/Oslo pr dag. Kollektivandelen for arbeidsreiser i motsatt retning vil ventelig bli 
vesentlig lavere, og antas å kunne ligge på 10 %. Dette gir i så fall drøyt 50 daglige togreiser 
fra Oslo/Bærum til Ringerike pr dag. I tillegg vil det være et visst potensial for pendling til 
Oslo/Bærum fra andre kommuner i Ringeriksregionen (anslått til 200-300).  

Andre reiser kommer i tillegg (besøk, handel, fritid), og kan antas å utgjøre 10-15 % av 
arbeidsreiseomfanget (basert blant annet på erfaring fra stasjoner langs Østfoldbanen), og 
kan således estimeres til 250.  

Basert på disse forutsetningene kan det antas et samlet reisepotensial på 2 500 daglige 
togreiser t/r Hønefoss stasjon i retning Oslo/Bærum pr dag. I tillegg kan det antas et visst 
reiseomfang i retning Bergen.  
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1.5 Reisemiddelfordeling og parkeringsbehov 
 

Passasjerpotensialet på 2 500 daglige togreiser f/t Hønefoss kan legges til grunn for 
vurdering av stasjonens attraktivitet og potensial som katalysator for fremtidig byutvikling, 
samt for å estimere størrelse og behov for bil- og sykkelparkering, korrespondanse med 
øvrig kollektivtilbud, kiss’n’ride og annen tilbringertransport. 

Estimert reisemiddelfordeling for Hønefoss stasjon i 2030 er beregnet med utgangspunkt i 
sammenlignbare stasjonsutredninger utført av Asplan Viak (blant annet Moss og Sarpsborg).  

Dette gir grunnlag for beregning av fremtidig behov for bilparkering og sykkelparkering ved 
dagens stasjonsplassering. I beregningene er det regnet med 1,2 personer pr bil og 15 min 
gangavstand for de som går til stasjonen. 

I beregningene er sykkelbruken halvert om vinteren, og reisende som sykler kun i 
sommerhalvåret er fordelt på å bli kjørt og buss (sykkelandelen utgjør således 10 % 
sommerstid, som legges til grunn for å beregne parkeringsbehovet). Taxi inngår som en del 
av å bli kjørt, og utgjør normalt maksimalt 1/3 av disse. 

Det er lagt til grunn at 90-95 % av reisene t/f Hønefoss stasjon genereres i regionen (dvs. 
reiser fra Ringeriksregionen i retning Oslo/Bærum og Bergen). Det er disse reisende som 
eventuelt har behov for å parkere bil/sykkel ved stasjonen.  

 

Tabell 2.  Beregnet reisemiddelfordeling og parkeringsbehov ved Hønefoss  stasjon i 2030  

Vinterhalvår 2030 Kjører bil Bilpassasjer Gange Sykkel Buss Sum 

Reisemiddelfordeling  20 % 17 % 30 % 5 % 28 % 100 % 

Antall reiser 475 404 713 119 665 2375 

Parkeringsbehov 198     119     

 

Med basis i disse forutsetningene kan det som følge av Ringeriksbanen estimeres et behov 
for 200 bilparkeringsplasser og 120 sykkelparkeringsplasser ved dagens 
stasjonslokalisering.  

Reisemiddelfordelingen til de enkelte stasjonslokaliseringene vil kunne variere avhengig av 
antall bosatte i gang/sykkelavstand. Dette er nærmere kommentert for de enkelte 
alternativene i kapittel 2.  
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2 ANALYSER AV STASJONSALTERNATIVENE 

2.1 Datagrunnlag 
 

Dagens situasjon: 

Analysene av dagens situasjon er basert på stedfestet befolkningsregister fra SSB (2013), 
samt gang-, sykkel- og vegnettverk fra 2013. Reisetiden for de ulike transportmidlene er 
beregnet ved bruk av ATP-modellen.   

2030 situasjon: 

Analysene av 2030- situasjonen tar utgangspunkt i planlagte bolig- og samferdselsprosjekter 
og mulige fortettingsområder i Hønefoss. Nettverksmodellene for gange, sykkel og bil er 
oppdatert med planlagte infrastrukturtiltak og forbedret tilgjengelighet rundt 
stasjonsalternativene (adkomstveier som naturlig vil følge av en mulig stasjonsetablering), 
slik at rekkeviddeberegningene av reisetiden skal bli så realistisk som mulig.    
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2.2 Hønefoss stasjon 
Dagens situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at ca 1500 personer bor innenfor 10 min gangavstand fra 
Hønefoss stasjon i  dag, mens 3300 bor innenfor 15 min gangavstand, se avgrensninger i 
blått i Figur 3. Innenfor 10 min til fots kan en i prinsippet nå hele Hønefoss sentrum fra 
stasjonen.  

10 300 personer bor innenfor 10 min med sykkel fra Hønefoss stasjon i dag. Dette utgjør i 
prinsippet alle som bor innenfor Hønefoss tettsted, samt søndre deler av Heradsbygd, se gul 
sone i Figur 3.  

13 500 personer har mindre enn 5 min kjøretid med bil til Hønefoss stasjon, mens 20 000 
kan nå stasjonen i løpet av 10 min, se Figur 5 og Figur 6. Hele Hønefoss tettsted kan nå 
stasjonen på mindre enn 10 min.  

Beregningene basert på skiltet hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser 
(ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet kommer i tillegg.  

Det er ca 800 arbeidsplasser innenfor 5 min til fots fra dagens stasjonslokalisering. Det er ca 
3000 arbeidsplasser innenfor 10 min til fots. 

 

 
Figur 2. Dagens stasjonslokalisering i Hønefoss sentrum 
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Figur 3 Rekkevidde til fots og med sykkel til Hønefoss stasjon, dagens situasjon 

 

 

Figur 4. Antall bosatte i ulike avstander fra Hønefoss stasjon, dagens situasjon (akkumulerte tall) 
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Figur 5 Rekkevidde med bil til Hønefoss stasjon, dagens situasjon. Beregningene basert på skiltet hastighet, med 
noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet kommer i tillegg.  

 

 
Figur 6. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil, dagens situasjon (akkumulerte tall) 
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2030-situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at kjente og vedtatt infrastrukturtiltak samt generell 
oppgradering av tilgjengeligheten til Hønefoss stasjon gjør at drøyt 2 200 personer vil kunne 
bo innenfor 10 min til fots som gir økning på 700 i forhold til dagens situasjon (dagens 
befolkningsmønster). Tilsvarende vil nesten 12 400 personer bo innenfor 10 min med sykkel, 
som gir en økning på 2 000 personer i forhold til dagens situasjon.  

Kjente utbyggingsplaner gjør at ytterligere 1 200 nye bosatte vil kunne bo innenfor 10 min til 
fots, mens nesten 3 500 nye bosatte vil kunne bo innenfor 10 min med sykkel.  

I tillegg har Ringerike kommune avdekket potensielle fortettingsområder i Hønefoss sentrum 
som vil kunne gi en ytterligere økning på 1 500 nye bosatte innenfor 10 min til fots, og 1 800 
nye bosatte innenfor 10 min med sykkel. Se Figur 7 og Figur 8. 

Kjente og vedtatt infrastrukturtiltak har liten innvirkning på tilgjengeligheten med bil til dagens 
stasjonslokalisering. Andelen bosatte innenfor hhv 5 og 10 min med bil vil bli omtrent som i 
dag, se Figur 9 og Figur 10. Kjente utbyggingsplaner gjør at 3 500 nye bosatte bil kunne bo 
innenfor 5 min og 3 700 innenfor 10 min med bil. I tillegg har Ringerike kommune avdekket 
potensielle fortettingsområder i Hønefoss sentrum som vil kunne gi en ytterligere økning på  
2 000 nye bosatte innenfor 5 min og 2 500 min innenfor 10 min med bil. 

I 2030 vil det potensielt kunne bo:  

 5 000 innenfor 10 min og 8 000 innenfor 15 min til fots 
 17 500 innenfor 10 min med sykkel 
 20 000 innenfor 5 min, og 27 000 innenfor 10 min med bil 

til dagens stasjon i Hønefoss sentrum 

 

Reisemiddelfordeling og parkeringsbehov 

Grunnlaget for beregning av reisemiddelfordeling og parkeringsbehov er vist i kapittel 1.5. 

Tabell 3. Beregnet reisemiddelfordeling og parkeringsbehov ved Hønefoss  stasjon i 2030  

Vinterhalvår 2030 Kjører bil Bilpassasjer Gange Sykkel Buss Sum 

Reisemiddel fordeling  20 % 17 % 30 % 5 % 28 % 100 % 

Antall reiser 475 404 713 119 665 2375 

Parkeringsbehov 198     119     

 

Dette gir følgende parkeringsbehov: 

 200 bilparkeringsplasser 
 120 sykkelparkeringsplasser 

Korttidsparkering kommer i tillegg (taxi, kiss’n’ride).  

Hovedtyngden av bilparkeringsplassene kan med fordel plasseres i P-hus.  
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Figur 7 Rekkevidde til fots og med sykkel til Hønefoss stasjon, 2030-situasjon 

 

 
Figur 8. Antall bosatte i ulike avstander fra Hønefoss stasjon, 2030-situasjon (akkumulerte tall). Heldekkende felt 
er dagens befolkningsmengde (høyere enn dagens situasjon som følge av infrastrukturtiltak), skraverte felt er 
kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Figur 9 Rekkevidde med bil til Hønefoss stasjon, 2030-situasjon. Beregningene basert på skiltet hastighet, med 
noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet kommer i tillegg.  

 
Figur 10. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil, 2030- situasjon. Heldekkende felt er dagens 
befolkningsmengde, skraverte felt er kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete felt er ytterlige 
fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Arealbruk innenfor 1km fra stasjonen 

Innenfor av radius av 1km fra Hønefoss stasjon er det registrert følgende arealbruk: 

 Bebygde områder: 68 % 
 Skogsområder: 15 % 
 Andre opparbeidede områder: 5 % 
 Vann: 12 % 

Utbygging i stasjonens nærområde må således skje i form av fortetting og transformasjon, 
samt eventuelt noe nybygging i skogsområder. Utbygging i stasjonens primære nærområde 
vil ikke berører områder med dyrka mark.  

 

 
Figur 11. Dagens arealbruk innenfor 1km radius fra Hønefoss stasjon 
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2.3 Tolpinrud 
Dagens situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at ca 700 personer bor innenfor 10 min gangavstand fra en 
eventuell stasjon på Tolpinrud i dag, mens 1 500 bor innenfor 15 min gangavstand, se 
avgrensninger i blått i Figur 13. Figuren viser at en eventuell stasjon på Tolpinrud vil bli 
liggende mer enn 15 minutters gange fra Hønefoss sentrum (antatt gangavstand til torget vil 
være 20-30 min). 

Nesten 4 100 personer bor innenfor 10 min med sykkel fra en eventuell stasjon på Tolpinrud 
i dag. Hønefoss sentrum vil være innenfor 10 min sykkelavstand fra en eventuell stasjon på 
Tolpinrud, se gul sone i Figur 13. 

Det er ingen arbeidsplasser innenfor 5 min til fots fra den eventuelle stasjonslokaliseringen. 
Det er ca 50 arbeidsplasser innenfor 10 min til fots.     

6 000 personer har mindre enn 5 min kjøretid med bil til Hønefoss stasjon, mens 17 600 kan 
nå stasjonen i løpet av 10 min, se Figur 15 og Figur 16. I prinsippet kan hele Hønefoss 
tettsted nå stasjonen på mindre enn 10 min.  

Beregningene basert på skiltet hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser 
(ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet kommer i tillegg.  

 

 
Figur 12. Mulig stasjonslokalisering på Tolpinrud 
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Figur 13 Rekkevidde til fots og med sykkel til Tolpinrud,  dagens situasjon 

 
Figur 14. Antall bosatte i ulike avstander fra Tolpinrud, dagens situasjon (akkumulerte tall) 
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Figur 15 Rekkevidde med bil til eventuell stasjon på Tolpinrud, dagens situasjon. Beregningene basert på skiltet 
hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet 
kommer i tillegg.  

 
Figur 16. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil fra eventuell stasjon på Tolpinrud, dagens situasjon 
(akkumulerte tall) 
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2030-situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at kjente og vedtatt infrastrukturtiltak samt generell 
oppgradering av tilgjengeligheten til en eventuell stasjon på Tolpinrud gjør at drøyt 1 000 
personer vil kunne bo innenfor 10 min til fots, som gir en økning på drøy 300 personer 
(dagens befolkningsmønster). Tilsvarende vil 4 500 personer bo innenfor 10 min med sykkel, 
som gir en økning på 400 personer i forhold til dagens situasjon.  

Kjente utbyggingsplaner gjør at ytterligere 100 nye bosatte vil kunne bo innenfor 10 min til 
fots, mens drøyt 1 500 nye bosatte vil kunne bo innenfor 10 min med sykkel.  

I tillegg har Ringerike kommune avdekket potensielle fortettingsområder i Hønefoss sentrum 
som vil kunne gi en ytterligere økning på 1 500 nye bosatte innenfor 10 min med sykkel. 
Innenfor 10 min til fots er det ikke avdekket potensielle fortettingsområder utover allerede 
kjente utbyggingsplaner. Eventuell utbygging som kan bygge opp under 
stasjonslokaliseringen vil da måtte komme i områder med hovedsakelig dyrka mark, samt 
eventuelt noen mindre skogsområder.  Se Figur 17 og Figur 18. 

Kjente og vedtatt infrastrukturtiltak vil kunne føre til at ca 1000 personer utover dagens nivå 
vil kunne nå stasjonen med bil (samme økning for hhv  5 og 10 min), se Figur 19 og Figur 20. 
Kjente utbyggingsplaner gjør at 2 800 nye bosatte bil kunne bo innenfor 5 min og 3 700 
innenfor 10 min med bil. I tillegg har Ringerike kommune avdekket potensielle 
fortettingsområder i Hønefoss sentrum som vil kunne gi en ytterligere økning på  
1 500 nye bosatte innenfor 5 min og 2 400 min innenfor 10 min med bil. 

I 2030 vil det potensielt kunne bo  

 1 100 innenfor 10 min og 1 700 innenfor 15 min til fots 
 7 500 innenfor 10 min med sykkel 
 11 400 innenfor 5 min, og 25 000 innenfor 10 min med bil 

til en eventuell stasjon på Tolpinrud 

 

Reisemiddelfordeling og parkeringsbehov 

Antall bosatte i gangavstand fra en eventuell stasjon på Tolpinrud utgjør kun 20 % i forhold til 
antall bosatte i gangavstand fra Hønefoss stasjon. Tilsvarende utgjør andelen i 
sykkelavstand til Tolpinrud 40 % i forhold til Hønefoss. Dette vil ventelig redusere 
gang/sykkelandelen for reiser til stasjonen i favør av flere bilreiser, og noen flere 
bilpassasjerreiser. I tillegg er området vanskeligere å betjene med kollektivtilbud ift sentrum, 
og vil eventuelt kreve mange direkteruter. Det er lagt til grunn en gangandel på 10 %, 
sykkelandel på 2 % i vinterhalvåret, og en kollektivandel på 20 %, vesentlig lavere enn for 
Hønefoss stasjon. Bilandelen antas da å kunne bli 40 %, og passasjerandelen 20 %.  

 

Tabell 4. Beregnet reisemiddelfordeling og parkeringsbehov ved eventuell Tolpinrud  stasjon i 2030  

Vinterhalvår 2030 Kjører bil Bilpassasjer Gange Sykkel Buss Sum 

Reisemiddelfordeling   48 % 20 % 10 % 2 % 20 % 100 % 

Antall reiser 1140 475 238 51 475 2378 

Parkeringsbehov 475     51     
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Dette gir følgende parkeringsbehov: 

 480 bilparkeringsplasser 
 50 sykkelparkeringsplasser 

Korttidsparkering kommer i tillegg (taxi, kiss’n’ride).  

Gitt stasjonens lokalisering i forhold til øvrig bystruktur er det en fare for at mye 
parkeringsbehovet bli  dekt gjennom flateparkering.  

 

Arealbruk innenfor 1km fra stasjonen 

Innenfor av radius av 1km fra eventuell stasjon på Tolpinrud er det registrert følgende 
arealbruk: 

 Dyrka mark: 47 % 
 Skogsområder: 29 % 
 Bebygde områder: 16 % 
 Andre opparbeidede områder: 8 % 

Utbygging i stasjonens nærområde vil således i stor grad  medføre nedbygging av 
jordbruksarealer og skogsarealer, samt i noe grad i form av fortetting.  

Skogsarealene øst for stasjonsområdet på Tolpinrud er klassifisert som dyrkbar mark, og 
utgjør således et eventuelt fremtidig jordbrukspotensial (kilde Skog og landskap).  
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Figur 17 Rekkevidde til fots og med sykkel til Tolpinrud,  2030-situasjon 

 

Figur 18. Antall bosatte i ulike avstander fra Tolpinrud, 2030- situasjon (akkumulerte tall). Heldekkende felt er 
dagens befolkningsmengde (høyere enn dagens situasjon som følge av infrastrukturtiltak), skraverte felt er 
kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Figur 19. Rekkevidde med bil til eventuell stasjon på Tolpinrud, 2030-situasjon. Beregningene basert på skiltet 
hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet 
kommer i tillegg.  

 
Figur 20. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil fra eventuell stasjon på Tolpinrud, 2030-situasjon 
Heldekkende felt er dagens befolkningsmengde, skraverte felt er kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete 
felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Figur 21. Dagens arealbruk innenfor 1km radius fra eventuell stasjon på Tolpinrud 
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2.4 Hvervenmoen 
Dagens situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at ca 400 personer bor innenfor 10 min gangavstand fra en 
eventuell stasjon på Hvervenmoen i dag, mens 1 000 bor innenfor 15 min gangavstand, se 
avgrensninger i blått i Figur 23. Figuren viser at en eventuell stasjon på Hvervenmoen vil bli 
liggende utenfor akseptabel gangavstand fra sentrum, antatt mer enn 30 min til fots.  

Drøyt 2 300 personer bor innenfor 10 min med sykkel fra en eventuell stasjon på 
Hvervenmoen i dag. Hønefoss sentrum vil være innenfor ca. 15 min sykkelavstand fra en 
eventuell stasjon på Hvervenmoen, se gul sone i Figur 24. 

5 600 personer har mindre enn 5 min kjøretid med bil til Hønefoss stasjon, mens 21 000 kan 
nå stasjonen i løpet av 10 min, se Figur 25 og Figur 26. I motsetning til de to andre 
stasjonsalternativene er ikke Hvervenmoen tilgjengelig innenfor 10 min med bil for hele 
Hønefoss tettsted. Hvervenmoen har på en annen side bedre tilgjengelighet fra Hole, 
herunder Steinshøgda.   

Beregningene basert på skiltet hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser 
(ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet kommer i tillegg.  

Det er ca 1 300 arbeidsplasser innenfor 5 min til fots fra den eventuelle 
stasjonslokaliseringen. Det er ca 2 100 arbeidsplasser innenfor 10 min til fots.     

 

 
Figur 22. Mulig stasjonslokalisering på Hvervenmoen 
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Figur 23 Rekkevidde til fots og med sykkel til Hvervenmoen,  dagens situasjon 

 

 
Figur 24. Antall bosatte i ulike avstander fra Hvervenmoen, dagens situasjon (akkumulerte tall) 
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Figur 25 Rekkevidde med bil til eventuell stasjon på Hvervenmoen, dagens situasjon. Beregningene basert på 
skiltet hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet 
kommer i tillegg.  

 
Figur 26. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil fra eventuell stasjon på Hvervenmoen, dagens situasjon 
(akkumulerte tall) 
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2030-situasjon 

Rekkeviddeberegningene viser at kjente og vedtatt infrastrukturtiltak samt generell 
oppgradering av tilgjengeligheten til en eventuell stasjon på Hvervenmoen ikke vil gi en 
økning i antall personer bosatt i gang-sykkelavstand fra stasjonen (dagens 
befolkningsmønster).  

Det er heller ingen kjente eller vedtatte utbyggingsplaner innenfor 10 min til fots fra en 
eventuell stasjon på Hvervenmoen, mens det foreligger planer som vil kunne gi drøyt 1 500 
nye bosatte innenfor 10 min med sykkel.  

Ringerike kommune har avdekket potensielle fortettingsområder i Hønefoss sentrum som vil 
kunne gi en ytterligere økning på 600 nye bosatte innenfor 10 min med sykkel. Innenfor 10 
min til fots er det ikke avdekket potensielle fortettingsområder utover allerede kjente 
utbyggingsplaner. Eventuell utbygging som kan bygge opp under stasjonslokaliseringen vil 
da måtte komme i områder med hovedsakelig dyrka mark, samt eventuelt i skogsområdet 
sør for Hvervenmoen.  Se Figur 17 og Figur 18. 

Kjente og vedtatt infrastrukturtiltak vil kunne føre til at ca 800 personer utover dagens nivå vil 
kunne nå stasjonen med bil i løpet av 5 min, se Figur 29 og Figur 30. For 10 min med bil er 
det ingen endring. Kjente utbyggingsplaner gjør at 3 000 nye bosatte bil kunne bo innenfor 5 
min og 3 700 innenfor 10 min med bil. I tillegg har Ringerike kommune avdekket potensielle 
fortettingsområder i Hønefoss sentrum som vil kunne gi en ytterligere økning på  
2 000 nye bosatte innenfor 5 min og 2 600 min innenfor 10 min med bil. 

I 2030 vil det potensielt kunne bo  

 400 innenfor 10 min og 1 100 innenfor 15 min til fots 
 4 500 innenfor 10 min med sykkel 
 11 400 innenfor 5 min, og 27 400 innenfor 10 min med bil 

til en eventuell stasjon på Hvervenmoen 

 

Reisemiddelfordeling og parkeringsbehov 

Antall bosatte i gangavstand fra en eventuell stasjon på Hvervenmoen utgjør kun 10 % i 
forhold til antall bosatte i gangavstand fra Hønefoss stasjon. Tilsvarende utgjør andelen i 
sykkelavstand til Tolpinrud 30 % i forhold til Hønefoss. Dette vil ventelig redusere 
gang/sykkelandelen for reiser til stasjonen i favør av flere bilreiser, og noen flere 
bilpassasjerreiser. Det er lagt til grunn en gangandel på 5 %, sykkelandel på 2 % i 
vinterhalvåret, og samme kollektivandel som for Hønefoss stasjon. Bilandelen antas da å 
kunne bli 45 %, og passasjerandelen 20 %.  

 

Tabell 5. Beregnet reisemiddelfordeling og parkeringsbehov ved eventuell Hvervenmoen  stasjon i 2030  

Vinterhalvår 2030 Kjører bil Bilpassasjer Gange Sykkel Buss Sum 

Reisemiddelfordeling 45 % 20 % 5 % 2 % 28 % 100 % 

Antall reiser 1069 475 119 48 665 2375 

Parkeringsbehov 445     48     
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Dette gir følgende parkeringsbehov: 

 450 bilparkeringsplasser 
 50 sykkelparkeringsplasser 

Korttidsparkering kommer i tillegg (taxi, kiss’n’ride).  

Gitt stasjonens lokalisering i forhold til øvrig bystruktur er det en fare for at mye 
parkeringsbehovet bli  dekt gjennom flateparkering.  

 

Arealbruk innenfor 1km fra stasjonen 

Innenfor av radius av 1km fra eventuell stasjon på Hvervenmoen er det registrert følgende 
arealbruk: 

 Skogsområder: 45 % 
 Dyrka mark: 19 % 
 Bebygde områder: 25 % 
 Andre opparbeidede områder: 5 % 
 Vann: 6 % 

Utbygging i stasjonens nærområde vil således i stor grad  medføre nedbygging av 
skogsarealer og jordbruksarealer, samt i noe grad i form av fortetting.  

Skogsarealene på Hvervenmoen er klassifisert som dyrkbar mark, og utgjør således et 
betydelig fremtidig jordbrukspotensial (kilde Skog og landskap).  
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Figur 27 Rekkevidde til fots og med sykkel til Hvervenmoen,  2030-situasjon 

 
Figur 28. Antall bosatte i ulike avstander fra Hvervenmoen, 2030- situasjon (akkumulerte tall). Heldekkende felt er 
dagens befolkningsmengde (høyere enn dagens situasjon som følge av infrastrukturtiltak), skraverte felt er 
kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Figur 29. Rekkevidde med bil til eventuell stasjon på Hvervenmoen, 2030-situasjon. Beregningene basert på 
skiltet hastighet, med noe reduksjon i forhold til kø og forsinkelser (ca 10 %). Tid til parkering på stasjonsområdet 
kommer i tillegg.  

 
Figur 30. Antall bosatte innenfor 5 og 10 min med bil fra eventuell stasjon på Hvervenmoen, 2030-situasjon 
Heldekkende felt er dagens befolkningsmengde, skraverte felt er kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete 
felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Figur 31. Dagens arealbruk innenfor 1km radius fra eventuell stasjon på Hvervenmoen 
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3 MULIGE BUSSRUTER – HØNEFOSS SENTRUM 
 

I forbindelse med en eventuell stasjonslokalisering for Ringeriksbanden ved dagens stasjon 
er det nødvendig å se på hvordan denne kan betjenes med buss.  

I Figur 32 er en mulig rutestruktur skissert. I denne skissen er dagens bussterminal foreslått 
flyttet fra Kvernberggate til Meieritomta nord for dagens stasjonslokalisering. Det er også 
foreslått en ny sentrumsholdeplass ved parkeringsplassen i Arnemannsveien. Dagens 
bussterminal anbefales i så fall omgjort til en ordinær holdeplass. 

Med en slik holdeplasstruktur vil øst-vestgående bussruter effektivt kunne betjene både den 
nye bussterminalen og ny sentrumsholdeplass uten å måtte kjøre omveier.  

For gjennomgående ruter i nord-sørretning må bussen kjøre innom en eventuell bussterminal 
ved jernbanestasjonen dersom ruten skal kunne betjene både sentrum og 
jernbanestasjonen.  

Endelig avklaring om hvordan bussbetjeningen av jernbanestasjonen kan gjennomføres må 
utredes på et mer detaljert nivå, herunder lokalisering av holdeplasser.  

 

 
Figur 32 Prinsippskisse - mulig rutestruktur for buss via jernbanestasjonen og videre gjennom Hønefoss sentrum  
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4 REGIONAL BILTILGJENGELIGHET 
Rekkevidden for de ulike stasjonene er tilnærmet lik når det gjelder bilreiser over 10 min, se 
Figur 33.  

I overkant av 41 400 bosatte i Ringeriksregionen kan nå de tre stasjonsalternativene  med bil 
i løpet av 30 min. 

 

 
Figur 33. Rekkevidde med bil til de tre stasjonsalternativene  
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5 SAMMENLIGNING 
Dagens situasjon 

En sammenligning av de tre stasjonsalternativene viser at Hønefoss stasjon vil ha vesentlig 
flere bosatte innenfor gang-sykkelavstand enn Tolpinrud og Hvervenmoen, se Figur 34. 
Hønefoss sentrum vil ha mer enn dobbelt så mange bosatte som Tolpinrud og mer enn tre 
ganger så mange som Hvervenmoen innenfor 15 min til fots.  

Innenfor 10 min med sykkel vil Hønefoss sentrum kunne nås av mer enn dobbelt så mange 
som Tolpinrud, og over fire ganger så mange som Hvervenmoen.  

Dagens stasjon i Hønefoss sentrum kan nås av mer enn dobbelt så mange som Tolpinrud og 
Hvervenmoen innenfor 5 min med bil. For 10 min med bil kan Hvervenmoen nås av drøyt 
1000  flere personer enn Hønefoss sentrum og drøyt 4 000 flere enn Tolpinrud. I motsetning 
til de to andre stasjonsalternativene er ikke Hvervenmoen tilgjengelig innenfor 10 min med bil 
for hele Hønefoss tettsted. Hvervenmoen ligger noe nærmere Hole enn de to andre 
alternativene, og kan blant annet nås fra Steinsåsen i løpet av 10 min med bil.   

Når det gjelder antall arbeidsplasser i gangavstand fra de tre stasjonsalternativene vil 
Hvervenmoen ha fleste arbeidsplasser innenfor 5 min, mens en stasjon i Hønefoss sentrum 
vil ha flest innenfor 10 min. Det er i realiteten ingen arbeidsplasser i gangavstand fra en 
eventuell stasjon på Tolpinrud i dag. Se Figur 35.  

 

 
Figur 34. Antall bosatte i ulike gang-sykkelavstander til hhv Hønefoss stasjon, Tolpinrud og Hvervenmoen 
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Figur 35 Antall arbeidsplasser innenfor 5 og 10 min gange til hhv Hønefoss stasjon, Tolpinrud og Hvervenmoen 
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2030 – situasjon 

Når planlagte og vedtatte infrastrukturtiltak og utbyggingsområder legges til grunn vil en 
stasjon i Hønefoss sentrum kunne nåes av vesentlig flere bosatte enn Tolpinrud og 
Hvervenmoen for gående og syklende, se  Figur 36.  

Sammenligningen viser at Hønefoss stasjon har et vesentlig høyere utbyggings- og 
fortettingspotensial enn Tolpinrud og Hvervenmoen.  

I 2030 vil Hønefoss sentrum potensielt kunne ha 4,5 ganger så mange bosatte som 
Tolpinrud og mer enn fem ganger så mange bosatte som Hvervenmoen innenfor 15 min til 
fots.  

Innenfor 10 min med sykkel vil en stasjon i Hønefoss sentrum potensielt kunne nås av mer 
enn dobbelt så mange som Tolpinrud, og over fire ganger så mange som Hvervenmoen i 
2030.  

Med bil vil Hønefoss sentrum i 2030 kunne nås av tilnærmet dobbelt så mange som 
alternativene Tolpinrud og Hvervenmoen innenfor 5 min kjøretid.  

For 10 min med bil kommer Hønefoss sentrum og Hvervenmoen tilnærmet likt ut, med i 
overkant av 2 000 flere bosatte enn Tolpinrud. Hvervenmoen og Tolpinrud har best 
tilgjengelighet for bosatte i Hønefoss/Ringerike kommune, mens Hvervenmoen har noe 
bedre tilgjengelighet fra Hole, herunder Steinshøgda.   

 

 
Figur 36. Antall bosatte i ulike avstander fra de tre stasjonsalternativene for 2030- situasjon (akkumulerte tall). 
Heldekkende felt er dagens befolkningsmengde, skraverte felt er kjente/vedtatte utbyggingsplaner, mens rutete 
felt er ytterlige fortettingspotensial kartlagt av Ringerike kommune.  
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Jordbruksarealer og arealregnskap innenfor 1 km fra stasjonsalternativene 

Innenfor 1 km radius fra de ulike stasjonsalternativene er det Tolpinrud som har størst andel 
jordbruksarealer (ca. 50 % av arealene). For Hvervenmoen er ca 20 % av arealene 
jordbruksarealer. Det er ikke jordbruksområder innenfor 1 km fra dagens stasjon. Det er 
derfor en stor sannsynlighet for at utviklingen av stasjonsområdet rundt Tolpinrud vil komme i 
konflikt med jordvernet. Det er også sannsynlig at utviklingen av stasjonsområdet rundt 
Hvervenmoen vil komme i konflikt med vern av dyrka og dyrkbar mark (store deler av 
skogsområdene rundt Hvervenmoen er kategorisert som dyrkbar mark). Det er ikke 
jordbruksarealer innenfor 1 km radius fra dagens stasjon.  

I Figur 37 vises et arealregnskap (basert på Arealressurskartet (AR5) til Skog og Landskap) 
for de ulike arealtypene som eksisterer innenfor 1 km radius for de ulike 
stasjonsalternativene.   

 

 
Figur 37 Antall dekar med ulike arealtyper innenfor 1 km luftlinje fra stasjonsalternativene 
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Estimert reisemiddelfordeling til stasjonsområdet 

Estimert reisemiddelfordeling for Hønefoss stasjon i 2030 er beregnet med utgangspunkt i 
sammenlignbare stasjonsutredninger utført av Asplan Viak (blant annet Moss og Sarpsborg).  

Tilgjengeligheten til dagens stasjonslokalisering er benyttet som dimensjonerende enhet.  

Dagens stasjonslokalisering i Hønefoss sentrum har 5 ganger så mange bosatte i 
gangavstand og mer enn dobbelt så mange bosatte i sykkelavstand. I tillegg er Tolpinrud 
vesentlig vanskeligere å betjene med et effektivt kollektivtilbud sammenlignet med Hønefoss 
sentrum og Hvervenmoen. Dette vil føre til vesentlig lavere gang/sykkel og kollektivandel for 
reiser til en eventuell stasjon på Tolpinrud sammenlignet med dagens stasjonslokalisering.  

Dagens stasjonslokalisering i Hønefoss sentrum har mer enn 7 ganger så mange bosatte i 
gangavstand og nesten 4 ganger så mange bosatte i sykkelavstand. Hvervenmoen har 
mulighet for en god kollektivbetjening. Samtidig har området en svært god regional 
biltilgjengelighet. Erfaringsmessig fører god biltilgjengelighet til færre gående og syklende.   
Til sammen vil dette føre til vesentlig lavere gang/sykkel for reiser til en eventuell stasjon på 
Hvervenmoen sammenlignet med dagens stasjonslokalisering, mens kollektivandelen antas 
å kunne bli relativt lik.  

Se sammenstilling i Figur 38. 

 

 
Figur 38. Estimert reisemiddelfordeling til de enkelte stasjonsalternativene, basert på erfaringstall fra 
sammenlignbare jernbanestasjoner på Østlandet. I beregningene er sykkelbruken halvert om vinteren, og 
reisende som sykler kun i sommerhalvåret er fordelt på å bli kjørt og buss 
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Estimert parkeringsbehov 

Parkeringsbehovet er beregnet på bakgrunn av estimert reisemiddelfordeling til 
stasjonsområdet. 

Parkeringsplassbehovet vil ventelig bli vesentlig større på Tolpinrud og Hvervenmoen 
sammenlignet med dagens stasjonslokalisering grunnet lavere gang/sykkelandeler, se 
sammenligning i Figur 39.  

 

 
Figur 39. Estimert parkeringsbehov ved de enkelte stasjonsalternativene, basert på erfaringstall fra 
sammenlignbare jernbanestasjoner på Østlandet.  

 

Gjennomsnittlig reiseavstand 

Det er gjort en beregning av gjennomsnittlig reiseavstand langs korteste vei for alle bosatte i 
Hønefoss tettsted til de tre stasjonsalternativene, se Figur 40 og Figur 41. Analysen er basert 
på hhv dagens vegnett og et sannsynlig vegnett for 2030 (inkludert kjente/vedtatte 
infrastrukturtiltak og forbedret tilgjengelighet til de tre stasjonsalternativene), og med samme 
bosetningsmønster i begge beregninger.  

Analysen viser at en stasjon i Hønefoss sentrum vil ha vesentlig bedre tilgjengelighet enn 
alternativene Tolpinrud og Hvervenmoen, både for dagens vegnett og fremtidig vegnett.  

Kjente og vedtatte infrastrukturtiltak vil gi noe bedret tilgjengelighet til alle de tre 
stasjonsalternativene, men at effekten av tiltakene vil være størst for dagens 
stasjonslokalisering.  

For dagens stasjonslokalisering vil kjente og vedtatte infrastrukturtiltak kunne redusere 
gjennomsnittlig reiseavstand for alle bosatte i Hønefoss tettstedsområde med 6 %, mens for 
Tolpinrud og Hvervenmoen vil tiltakene kunne gi en reduksjon på 2 %.   
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Figur 40. Gjennomsnittlig avstand langs veg for alle bosatte i Hønefoss tettsted til de tre stasjonsalternativene 

 
Figur 41. Gjennomsnittlig avstand langs veg for alle bosatte i Hønefoss tettsted til de tre stasjonsalternativene 
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6 RANGERING OG ANBEFALING 
Dette kapitlet sammenstiller muligheter og utfordringer for de tre stasjonsalternativene basert 
på ovenstående analyser og utredninger.  

Det er gjort en verdivurdering av relevante beslutningskriterier, med hovedfokus på fremtidig 
byutvikling, på en skala med verdiene +, 0, –  (positiv konsekvens, ingen vesentlig 
konsekvens, negativ konsekvens).   

Beslutningskriteriene er sammenstilt i tre hovedgrupper; tilgjengelighet, byutviklingspotensial 
og stasjonsutforming. Vurderingene er basert på antatt situasjon i 2030.  

 

Parameter Hønefoss Tolpinrud Hvervenmoen Merknad 

1. TILGJENGELIGHET 

Adkomstforhold bil  
0 - 0 

Adkomst til Tolpinrud vil 
igjennom boligområder, samt 
direkte fra E16 

Adkomstforhold 
gange/sykkel 

+ + +   

Adkomstforhold buss 

+ - 0 

Hønefoss vil være nav i 
rutenettet, Hvervenmoen i 
enden. Tolpinrud krever egne 
ruter.  

Bosatte i gangavstand + - -  

Bosatte i sykkelavstand + 0 -  

Bosatte i bilavstand 
(lokalt) 

+ - 0 Vurdert ift Hønefoss tettsted 

Bosatte i bilavstand 
(regionalt) + + + 

 

Arbeidsplasser i 
gangavstand 

+ - +  

2. BYUTVIKLINGSPOTENSIAL 

Avstand fra sentrum + - -  

Tilgjengelig byggeareal + 0 0  

Sammenhengende 
byvev/bybebyggelse 

+ - - 
 

Påvirkning på sentrum + - -  

Eventuell konflikt ift. 
jordvern + - - 

 

3. STASJONSUTFORMING 

Parkeringsbehov + - -  

SAMMENSTILLING 

Samlet verdi     

Rangering 1 3 2  
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Anbefaling 

Alternativene Tolpinrud og Hvervenmoen er vurdert til å ha svært negativt konsekvens for 
fremtidig byutvikling i Hønefoss, muligheten for miljøvennlige reiser til stasjonen, samt bidra 
til økt press på nedbygging av jordbruksarealer i nærområdet.  

Basert på denne sammenstillingen anbefales dagens lokalisering som stasjon for Hønefoss 
på Ringeriksbanen.  
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KS sak 69-14 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/689-7  Arkiv: N42 &18  

 
Sak: 102/14 
 
UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA HØNEFOSS FLYPLASS 
EGGEMOEN 
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn 
av forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn 
innspill og fremme sak for politisk vedtak. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA 
HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 

Arkivsaksnr.: 14/689  Arkiv: N42 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/14 Formannskapet 13.05.2014 
69/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn 
av forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn 
innspill og fremme sak for politisk vedtak. 
 

Sammendrag 
Tronrud Engeneering AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 16.03.2004 konsesjon til å 
anlegge, drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen. Konsesjonen ble gitt med 10 års 
varighet, frem til og med 01.04.2014. Tronrud Engeneering har søkt om forlengelse av 
konsesjonen og Luftfartstilsynet har som ledd i sin behandling av saken bedt Ringerike 
kommune om uttalelse. 
 

Beskrivelse av saken 
 Dagens konsesjon for flyplassen på Eggemoen åpner for inntil 15200 flybevegelser. Når et 
fly lander og tar av regnes dette som to bevegelser. Konsesjonen begrenser videre tillatt 
flystørrelse til passasjerantall under 10 og maksimal vekt 5,7 tonn. Rullebanen på Eggemoen 
er i den senere tid utvidet. Det er derfor konsesjonen som begrenser bruken av flyplassen 
og ikke flyplassen i seg selv. 
Søknaden om forlengelse av konsesjon innebærer ingen endring av gjeldende regler og 
begrensninger for bruk av flyplassen. Det har tidligere kommet informasjon om at utvidelse 
av konsesjonen er aktuelt med tanke på flystørrelse. Det foreligger så langt rådmannen 
kjenner til ingen planer om endring av bruken av flyplassen til også å drive ruteflygning eller 
charterflygning. Det foreligger imidlertid planer om å endre konsesjonen slik at bruken av 
flyplassen kan gjøres mindre vær og lysavhengig for eksempel ved dårlig sikt eller lite lys. 
Dette vil skje gjennom belysning og instrumentinnflyging samt at større deler av rullebanen 
kan tas i bruk. 
 
Sett i forhold til konsekvenser for befolkningen i Ringerike, i form av støy, anser rådmannen 
det problematisk at det i dag ikke er flytrafikk til Eggemoen fordi dette gjør det vanskelig å 
vurdere konsekvensene dersom konsesjonen ble fullt utnyttet. Ved en eventuell søknad om 
endring av konsesjon vil det også være naturlig å vurdere søknaden opp i mot gjeldende 
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konsesjon og ikke faktisk bruk. Til sammenligning hadde Ålesund lufthavn, Vigra, 14 911 
flybevegelser i 2012 og et passasjerantall på i overkant av en million i tillegg til annen bruk. 
Kjevik hadde i 2012 passasjertall på 1 million og 18911 flybevegelser.  Dette blir en annen 
situasjon enn flyplassen på Eggemoen da det tillates andre typer fly på Vigra og Kjevik, men 
illustrerer at antallet flybevegelser i seg selv er forholdsvis høyt i gjeldende konsesjon. 
 
Ved søknad om endring eller utvidelse av konsesjon vil kommunen være høringspart. Det vil 
da være aktuelt å legge saken ut til offentlig ettersyn for å sikre medvirkning fra 
befolkningen. Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis fullmakt til å legge en eventuell 
søknad om endring av konsesjon ut til offentlig ettersyn. Dette er for å sikre tid til en 
forsvarlig vurdering av konsekvenser ved endringene og innspill fra innbyggere i Ringerike 
før det fattes en politisk beslutning. 

 
Forholdet til overordnede planer 
 Forlengelse av konsesjonen er i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan for 
det aktuelle området. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Ringerike formannskap behandlet i møte 01.03.2004 sak 0037/04, Konsesjon til å drive og 
inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen  -  Høringsuttalelse. 
 
Følgende vedtak ble fattet med 14 mot 1 stemme: 
 

1. Ringerike formannskap anbefaler at Tronrud Engineering AS gis konsesjon for 
Hønefoss flyplass, Eggemoen for en periode på 10 år. 

2. Det forutsettes at det settes et tak på antall flybevegelser som er i samsvar med 
grunnlaget for SINTEF rapport nr. STF40 F02016 datert 13.02.02. 

3. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å utvide flystripa eller antall 
flybevegelser forutsetter Ringerike formannskap at det utarbeides nye beregninger i 
forbindelse med ny konsesjonsbehandling. 

Det er i også startet opp en områdeplan som skal tilrettelegge for bruk av flyplassen og 
områdene rundt. Denne saken anses ikke å være direkte relatert til søknaden om 
forlengelse av konsesjon men har relevans i forhold til signalene som tidligere er gitt for 
kommunens ønske om bruk av områdene. 
I møte 17.01.2012 vedtok Formannskapet (sak 13/12) oppstart av områdeplan 367 
"Eggemoen næring, industriområde og flyplass". I samme møte ble planprogrammet 
vedtatt lagt på høring og offentlig ettersyn. 
 
Formannskapet fastsatte planprogrammet for områdeplanen i møte 21.08.2012 sak 190/12. 

 
Behov for informasjon og høringer 
 Det anses at forlengelse av dagens konsesjon ikke endrer nåværende situasjon på en slik 
måte at det er behov for spesiell høring av saken.  
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Saken har vært omtalt i Ring Blad. Det har til dels blitt fremstilt som at saken omhandler en 
ny tillatelse og ikke en videreføring av en allerede gitt konsesjon. Vurdering av støy som kan 
skapes ved bruk av flyplassen innenfor gjeldende konsesjonen anses å være tilstrekkelig 
vurdert da det forrige gang ble søkt om konsesjon. 
 

 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen anser at forlenging av konsesjonen er fornuftig ut i fra gjeldende plan i 
området og pågående områdeplan for å tilrettelegge for industri/næring med tilknytning til 
flyplassen. Eggemoen utgjør et stort potensiale for næringsutvikling i regionen. Flyplassen 
er en viktig del av området og gir området egenskaper som kan gi Eggemoen et 
konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg potensielle etablerere og skape en 
tydelig profil i området. 
For å sikre en forsvarlig behandling av en eventuell søknad om endring eller utvidelse av 
dagens konsesjon anbefaler rådmannen at administrasjonen gis i oppgave å annonsere og 
legge slikt forslag direkte ut til offentlig ettersyn slik at innspill kan samles inn og vurderes 
før kommunen fatter polisk vedtak i saken. 
 
 

 
Vedlegg 
Høringsbrev fornyelse av konsesjon, fra luftfartstilsynet, datert 21.02.2014 
Eksisterende konsesjon 
Vedtak om innstilling til konsesjon 
Vedtak om oppstart av områdeplan 
Vedtak om fastsettelse av planprogram 

 
Lenker 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 04/00318-004 Arkiv: N42 &18 

SAKSPROTOKOLL: KONSESJON TIL Å DRIVE OG INNEHA HØNEFOSS 
FLYPLASS, EGGEMOEN - HØRINGSUTTALELSE

Behandling i Formannskapet 01.03.2004, sak 0037:
Forslag fra Einar Zwaig (RV):

”Det avholdes folkeavstemning om flyaktiviteten på Eggemoen. Inntil svar foreligger tillates 
ingen aktivitet.”

Forslaget fikk 2 stemmer og falt. 
Terje Kjemperud (SV) og Einar Zwaig (RV) stemte for forslaget.,

Rådmannens forslag ble vedtatt mo 14 mot 1 stemme.
Einar Zwaig (RV) stemte imot.

Vedtak i Formannskapet:
1.Ringerike formannskap anbefaler at Tronrud Engineering AS gis konsesjon for Hønefoss 

flyplass, Eggemoen for en periode på 10 år.

2. Det forutsettes at det settes et tak på antall flybevegelser som er i samsvar med 
grunnlaget for SINTEF rapport nr. STF40 F02016 datert 13.02.02.

3. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å utvide flystripa eller antall 
flybevegelser forutsetter Ringerike formannskap at det utarbeides nye beregninger i 
forbindelse med ny konsesjonsbehandling.
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 11/2907-30 Arkiv: L12  

Sak: 13/12

OMRÅDEREGULERING FOR EGGEMOEN NÆRING, INDUSTRIOMRÅDE OG 
FLYPLASS 

Vedtak i Formannskapet:

1. Kommunen vedtar oppstart av områderegulering nr. 0605_367 for ”Eggemoen 
flyplass og næringspark”.

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for områdereguleringa, datert 24. 
november 2011, ut på offentlig ettersyn.

3. Ved 1. gangs behandling av områderegulering skal planforslag og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. Plan og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning § 2 d, vedlegg I.

4. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 272-03, ”Eggemoen 
industriområde og flyplass”, vedtatt 06.02.03, inkludert mindre endring vedtatt 
20.06.07.

5. Forhold mellom konsesjon for flyplassen og områderegulering må avklares før plan – 
og utredningsprogrammet vedtas.

6. Før plan – og utredningsprogrammet vedtas, skal følgende tas inn i plan – og 
utredningsprogrammet: 

a. Ulike utbyggingsstrategier beskrives og utredninger i planarbeidet skal 
vurderes opp mot disse.

b. Det skal utredes hvorvidt det er hensiktsmessig å legge inn krav om 
utbyggingstrinn i områdereguleringa.

c. Konsekvenser for offentlige anlegg og tjenestetilbud skal utredes.

Behandling i Formannskapet 17.01.2012:

Hovedkomiteens innstilling (HMA), som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt.
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 11/2907-54 Arkiv: L12  

Sak: 190/12

0605_367 OMRÅDEREGULERING FOR EGGEMOEN FLYPLASS OG 
NÆRINGSPARK 

Vedtak i Formannskapet:

Planprogram for 0605_367 områderegulering for Eggemoen flyplass og næringspark, datert 
04.07.12, fastsettes.
Behandling i Formannskapet 21.08.2012:

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt.
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KS sak 70-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 12/5491-36  Arkiv: REG 57/7  

 
Sak: 94/14 
 
SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG PLAN- OG BYGNINGSLOV 
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 

2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 
sammenheng.  Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av 
kommunens arealbehov på lang sikt. 

2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder 
er avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og V) og 
falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG 
PLAN- OG BYGNINGSLOV 
 

Arkivsaksnr.: 12/5491  Arkiv: REG 57/7  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
94/14 Formannskapet 13.05.2014 
70/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

3. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 

 

4. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 

Sammendrag 
Denne saken er en oppfølging etter sak 25/14 i HMA 03.03.14 og sak 47/14 i formannskapet 

11.03.14, der det ble fatta følgende vedtak: «Saken utsettes. Omregulering jfr. Jordloven.» 

Saken legges med dette fram igjen, inkludert behandling etter jordloven.  

 

Planen innebærer omregulering av LNF-område til boligformål med tilhørende veg- og 

grøntformål, samt formål for tilhørende tekniske anlegg. Planen legger til rette for inntil 20 

boenheter i konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer.  

 

Planområdet ligger i Heradsbygda, mellom Heradsbygdveien og Halsteinrud terrasse.  

Planområdet omfatter et fulldyrka areal på 4,8 dekar. Arealet er egnet til jordbruksdrift og 

både gras og korn vil være kurante vekster på denne jorda. 

 

Rådmannen har vært positiv til tiltaket til tross for at det er i strid med kommuneplanen 

fordi utbygginga ses som en naturlig fortetting i et allerede etablert boligområde nært 

Hønefoss sentrum.  

 

Bakgrunn 

Da formannskapet hadde reguleringsplan nr. 384 Helgerud vest til sluttbehandling (sak 

47/14, 11.03.14) ble det fattet vedtak om å utsette saken. Det var ønske om å få saken 
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behandlet også etter Jordloven. Det fremmes derfor en ny sak til behandling etter både 

Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 08.04.13, sak 

48/13, oppstart av planarbeidet, samt å legge foreløpig materiale på høring. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av HMA og vedtatt sendt ut på høring i møte 

07.10.13, sak 111/13. 

 Planforslaget ble lagt fram for 2. gangsbehandling i HMA, formannskapet og 

kommunestyret i mars 2014. HMA og formannskapet vedtok å utsette saken i 

påvente av behandling etter jordloven (sak 25/14 i HMA og sak 47/14 i 

formannskapet). 

 

I oppstartssaken (sak 48/13, 08.04.13 i HMA) ble det opplyst om at planområdet er avsatt til 

LNF-område i kommuneplanen, og at reguleringsplanen innebærer at dette formålet 

endres. Saksdokumenter ligger vedlagt. 

 

Beskrivelse av saken 

Se «Sammendrag» øverst i saksframlegget. 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”605_384 Helgerud Vest” i målestokk 1:500, datert 03.02.14 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.02.14 

- Planbeskrivelse, datert februar 2014 

 

Det er tatt utgangspunkt i krav til parkeringsplasser for sentrumsområde. Forøvrig fremgår 

beskrivelse av tiltaket av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Den viktigste endringa etter 1.gangsbehandling er at tillatt mønehøyde i felt BKS1 er 

redusert fra 9 meter til 7,5 meter og at møneretning innafor BKS er låst til å være 90 grader 

på Heradsbygdveien. I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av 

planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Uttalelser etter oppstart 

Etter oppstart kom det inn følgende sju merknader: 

1. Buskerud fylkeskommune 
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2. Eriksen og Bygmester 

3. Fylkesmannen i Buskerud 

4. Haukedalen, Andersen 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

6. Ringeriks-kraft 

7. Statens vegvesen 

 

Ved 1. gangsbehandling ble tre av de innkomne uttalelsene ikke lagt ved og kommentert til 

behandlinga. I ettertid er disse oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann. 

Da uttalelsene ikke inneholdt faktorer som krevde endringer av planforslaget har 

forslagsstiller, rådmannen og de tre avsenderne kommet til enighet om at planen ikke må 1. 

gangsbehandles på nytt. Uttalelsene som uteble ved 1. gangsbehandling ligger vedlagt, 

samt dokumentasjon på kommunikasjon med de tre avsenderne.  

 

Uttalelser etter 1. gangsbehandling 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 06.11.2013 - 03.01.2014. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger som 

vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.  

 

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste, 04.12.2013: 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 

«Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 

kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 

utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene». 

Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 

grunnvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. Det bør være snuhammer i begge 

ender på V1. Det forutsettes at vegen skal være privat. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til ønsker. Vegen V1 er privat. Det er lagt inn 

vendehammer i øst. I vest vurderes veienden å være så kort at det ikke er behov for 

vendehammer, da det er lite trafikk og mulig å snu i krysset på adkomstveien. Renovasjon 

er lagt i tilknytning til krysset. For den enkelte beboer vil det være mulig å snu i egen 

oppkjørsel. Det vil også være mulighet for å snu i tilknytning til felles parkering i nordvest. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Fylkesmannen i Buskerud, 19.12.2013: 

Fylkesmannen kan ikke se at uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet er 

kommentert i saken. I uttalelsen ble det anbefalt at nye boligområder blir avklart gjennom 

kommuneplanen. Videre ble det bedt om at forhold knyttet til støy, barn og unges 

interesser, klima, energi, naturmangfold, landskap, jordvern og universell utforming i 

tilstrekkelig grad ble utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Lokalisering, 

utviklingsretninger og behovet for nye boligområder bør avklares på kommuneplannivå der 

ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng.  

 

Det fremkommer av saken at det er kort vei til busstopp, men det er ikke opplyst om 

kollektivtilbudet og frekvens. Videre står det at det er gangavstand til skole og barnehage 

og at planområdet vil koble seg på eksisterende gang- og sykkelveinett for å sikre trygg 

skolevei. Dette er viktig ut fra Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. 

 

Det er positivt at det på plankartet er avsatt et sentralt lekeområde på 0,5 daa og at 

opparbeidelsen er fastsatt gjennom en rekkefølgebestemmelse. Planforslaget tar imidlertid 

ikke stilling til hvilke lekefunksjoner som skal dekkes i dette området. Det er heller ikke 

redegjort for andre lekemuligheter i nærområdet. I forslag til reguleringsbestemmelsen om 

utomhusplan står det at utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste 

uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med kommunens vedtekt. 

Fylkesmannen kjenner ikke til kommunens vedtekter om lekeplasser, men vil vise til 

kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om lekeareal. Her er det fastsatt krav om 

avsetting av ulike typer lekeplasser med tilhørende retningslinjer om maksimal 

gangavstand. Dette er forhold som burde vært konkretisert og fulgt opp gjennom 

detaljreguleringen. Det forutsettes at den den sentrale lekeplassen skal opparbeides til å 

kunne dekke ulike lekefunksjoner og aldersgrupper. På grunn av føringer i kommuneplanen 

og offentlige anbefalinger om minsteavstand på 50 meter mellom bolig og sandlekeplass, 

anbefales det at det tas inn i bestemmelsene at det også skal opparbeides en mindre 

sandlekeplass innenfor felt BKS1. 

 

Det er gjennomført støyutredning som viser at området er støyutsatt. Det er imidlertid 

innarbeidet tiltak som sørger for tilfredsstillende støyforhold. I støyutredningen er 

støynivået beregnet i høyde 2 meter over bakken. Det gjøres oppmerksom på at 

støybelastningen for 2. etasjene vil kunne være noe høyere og at dette vil kunne få 

betydning for planløsninger og lokalisering av rom for støyfølsom bruk i 2. etasjene. 

 

Ved varsel om oppstart ble det vist til nasjonale mål om miljøvennlige energiløsninger. 

Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger av muligheter for miljøvennlige 

energiløsninger i området. Vurderingen etter de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven kunne vært tydeligere og mer konkret. 
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Gjennom planbeskrivelsen og forslag til reguleringsbestemmelser er det gjort vurderinger 

og stilt krav om utforming med sikre på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 

 

Det gjøres oppmerksom på at målestokklinjalen på plankartet ikke er korrekt.  

 

Landbruks- og næringsmessige forhold: 

Det fremgår at det aktuelle området har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. 

Forslaget til reguleringsplan er således i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen mener 

prinsipielt at boligbygging bør avklares i kommuneplanen. Fylkesmannen fraråder forslaget 

til reguleringsplan da det innebærer omdisponering av dyrka mark, og er i strid med 

gjeldende kommuneplan. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens 

administrasjon, og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling 

gitt klarsignal fra politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette 

området. Det framkommer av planbeskrivelsen at det er krav om 25m2 lekeplass pr 

boenhet, og at størrelsen på lekeplassen åpner for inntil 20 boenheter. Det er lagt til 

informasjon om øvrige lekeplasser i området. 

 

Bestemmelse om støy sikrer at utbygging må være i hht gjeldene krav, og at dette også 

gjelder for rom med støyfølsom bruk og uteopphold i andre etasje. 

Målestokklinja på kartet er rettet opp. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.01.2014: 

Planområdet er nå arkeologisk registrert, Det ble ikke funnet automatisk freda eller nyere 

tids 

kulturminner. Buskerud Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planen. Det er ikke 

kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi som vil bli berørt av tiltaket. 

Kommunen har selv et ansvar for å ivareta kulturminner av lokal verdi. Det anbefales at 

kommunen stiller krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde 

og de naturgitte, jamfør plan- og bygningsloven § 29. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planbeskrivelsen er endret i fht at det ikke ble gjort funn. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
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Eriksen og Bygmester, 02.01.2014: 

Overnevnte to husstander er fortsatt grunnleggende uenig i reguleringsendringen som går 

på tvers av kommuneplanen. Stiller derfor spørsmål om kommuneplanen har noen funksjon 

hvis den ikke skal følges og eventuelt hva som her er så tungtveiende at den ikke skal være 

styrende.  

 

Vi stilte også ved forrige henvendelse et spørsmål som vi heller ikke har fått noe svar på fra 

noen og som går på det samme. Sitat: 

«Vi spør derfor om dette har innvirkning på søknad om reguleringsendring og hvor 

beskyttet/ubeskyttet et jordbruksareal er for omregulering. Spørsmålet vil gå til Ringerike 

kommunes politikere og myndigheter på fylkesplan». 

At planstiller ikke sier seg kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk tar vi som an 

«flau» kommentar ut i fra at planstiller representerer den som har lagt jordet brakk og 

burde hatt førstehåndsinformasjon om dette. 

 

Vi ber om at følgende blir juridisk bindende før tillatelse blir gitt: 

- Plan /Illustrasjonsplan 

- Høyder blir satt med referansepunkt  

- Oppriss av planområdet med riktige høyder 

 

Og at følgende blir tatt hensyn til: 

- Møneretning skal være mot Heradsbygdveien 

- Høyder blir satt med fast referansepunkt og for begge våre husstander satt slik oppriss er 

satt, dvs. mønehøyde på nye boliger satt under plen/grunnmurshøyde til eksisterende 

boliger. 

- Bebyggelsen blir enebolig i rekke slik det nå er skissert. 

 

Vi setter spørsmål ved hvorfor dette området ikke skal følge eksisterende kommuneplan og 

ber om evt. tungtveiende grunner for ikke å følge kommuneplanen. 

Dersom kommunen/fylkesmann har så tungtveiende grunner til å sette kommuneplanen til 

side så er vi opptatt av følgende: 

1. Type boliger/ møneretning 

2. Mønehøyder ut i fra fast referansepunkt 

3. Juridisk bindende dokumenter som beskrevet over. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens 

administrasjon, og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling 

gitt klarsignal fra politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette 

området. 
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Byggehøyden er redusert fra 9 til 7,5 meter ut fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er 

ikke satt en absolutt byggehøyde, da terrenget stiger gjennom feltet BKS1, og en slik høyde 

dermed vil måtte variere. Feltet er ikke delt opp i enkelttomter, noe som gjør det vanskelig 

å justere tillatt høyde pr boenhet el.l. 

 

Til planbeskrivelsen er det lagt til snitt for begge de aktuelle naboeiendommene. Det er lagt 

til bestemmelser om at møteretning skal være 90 grader på Heradsbygdveien. Ved redusert 

byggehøyde, bestemmelser om møneretning og supplerende illustrasjoner, mener man 

å ha kommet farm til / vist at planforslaget ikke vil gi store negative virkninger for 

nabobebyggelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført befaring på planområdet med politikere fra hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning, representant fra administrasjonen og forslagsstiller tilstede for å 

orientere om og vise byggehøyder. For øvrig er uttalelsen tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen, 6.1.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

NVE, 16.1.2014: 

NVE har ikke merknader til at kommunen legger planen frem for 2. gangsbehandling. 

NVEs innspill til oppstart av planarbeidet ser ut til å være ivaretatt. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 
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Forholdet til omdisponering etter Jordloven 

Det er verdt å merke seg at det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering, men 

gjennom Jordloven er det ment at både dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Altså er 

det opp til kommunen å vurdere om andre hensyn skal gå foran hensynet om å sikre 

matproduserende areal til fremtidige generasjoner.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Det er også lov å legge vekt på andre momenter enn det 

som er nevnt i Jordlovens § 9, men det er da viktig å vurdere de opp mot 

formålsbestemmelsen i Jordloven. 

 

Kommunen er ikke nødt å omdisponere et dyrka eller dyrkbart areal, selv om det skulle 

være mange forhold som taler for. Til syvende og sist er det hensynet til matproduserende 

areal som veier tyngst. 

 

Godkjente planer etter Plan- og bygningsloven 

Området er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål (LNF, vises som 

grønt i kommuneplankartet). 

 

Fra et landbruksfaglig synspunkt bør all omdisponering av fulldyrka mark til boligformål kun 

skje i forbindelse med rullering av kommuneplan. I dette tilfellet har kommunen valgt å 

fremme saken til tross for at området i dagens kommuneplan er landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF), og således ikke er «klarert» i kommuneplansammenheng. 

 

Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 

Det aktuelle jordet grenser til bolig/veg på tre sider. I grensa mot vest ligger arealet inntil 

annet jordbruksareal. Trolig vil det ikke bli ytterligere drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området ved å tillate at det etableres ytterligere boliger i området. 

 

Kulturlandskapet 

En omdisponering av arealet forventes ikke å kunne påvirke kulturlandskapet vesentlig. 

Arealet ligger innimellom veg og boligbebyggelse, og ligger i et område med tett bosetting.  

 

Det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi 

Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak som har betydning for en 

større gruppe mennesker. Tiltak som tilgodeser allmennheten (skole, barnehage, veg), 

og/eller formål som tar sikte på næringsutvikling eller økt sysselsetting er noen av tiltakene 

som regnes som «samfunnsgagnlige». Det kan også tas hensyn til bosetting, dersom tiltaket 
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vil bidra til å opprettholde eller styrke bosettingen i området eiendommen ligger. I 

Heradsbygda kan det neppe sies at det er en utfordring med bosettingen. Slik sett kan man 

argumentere for at en omdisponering for å etablere 15-20 boliger i jordvernsammenheng 

neppe er av stor samfunnsgagn – selv om kommunen under ett ønsker vekst og økt 

tilflytting.  

 

Andre hensyn 

På begynnelsen av 90-tallet ble det i hele Buskerud igangsatt arbeid for å se på 

problematikken knyttet til utbygging og jordvern. I Ringerike ble det i 1994 utarbeidet en 

jordpolitisk arealvurdering (JAV). For kommunen ble flere områder avsatt til fremtidige 

boligområder, og kommunen ble delt inn i A, B og C-områder. (A= områder med meget 

sterke landbruksinteresser, B=områder med sterke landbruksinteresser og C=områder med 

mindre sterke landbruksinteresser). Det er verdt og merke seg at JAV’n ikke er juridisk 

bindende, men er kun ment for å gi råd når det gjelder forvaltning av landbruksareal. 

 

I Heradsbygda er det avsatt et større «boligområde». Arealet utenfor disse områdene, og 

utenfor reguleringsplansområdet, er klassifisert som C-områder. På 90-tallet trodde man at 

byen kom til å vokse mot Veien og Heradsbygda. I dag, 20 år etter, ser vi at de 

utviklingsstrategiene som ble lagt til grunn den gang har endret seg.  

 

Andelen norskprodusert mat er nede i 43 prosent av forbruket vårt. FN la i slutten av mars 

frem en rapport om konsekvenser av klimaendringer. I denne rapporten kommer det fram 

at klimaendringer vil øke knappheten på ferskvann og produktiv matjord flere steder i 

verden. Skal en tro rapporten vil klimaendringene redusere den gjennomsnittlige 

matproduksjonen med to prosent hvert tiende år i resten av dette århundret. Samtidig er 

etterspørselen etter mat forventet å øke med 14 prosent hvert tiende år frem til 2050. En 

ting er sikkert: Mat kommer ikke til å gå av moten! For Ringerike sin del er det viktig å sikre 

matproduserende areal også til kommende generasjoner.  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Behov for informasjon og høringer 

Det har vært gjennomført møte og befaring med naboer i perioden mellom 1. 

gangsbehandling og 2. gangsbehandling. 

 

På befaringa 17.02.14 deltok representanter fra HMA, kommunalsjef og saksbehandler fra 

administrasjonen, forslagsstiller og naboer av planområdet. Det ble orientert om planen, og 

det ble vist byggehøyder for tre av byggene som er planlagt innafor felt BKS1. På spørsmål 

om bakgrunn for omdisponering fra LNF til boligbebyggelse ble det svart at HMA skulle få 

dokumentasjon på vurderingene oversendt. Dette er omtalt under «Tidligere behandlinger 

og vedtak». Saksframlegg og protokoll fra oppstartssaken ligger vedlagt.  

 

Videre ble det gjort avtale mellom forslagsstiller og naboer om at naboene skal ta del i 

detaljplanlegginga gjennom møter med forslagsstiller, og at forslagsstiller vil møte naboene 

så godt det lar seg gjøre. Særlig er det byggehøyder og spørsmål om takterrasser på carport 

på de nye boligene som vil være viktig å avklare i byggesaken. Dette er formål som ikke er 

avklart i reguleringsplanen.  

 

Alternative løsninger 

Dersom politikerne har en annen oppfatning enn rådmannen kan følgende alternativer 

være en mulighet, gitt at man er villige til å møte de konsekvenser dette medfører: 

 

Alternativ 1: Det kan vedtas at en sluttbehandling av reguleringsplanen avventer rullering 

av kommuneplanen. Dette slik at spørsmålet om omdisponering ses i sammenheng med 

eventuelle øvrige omdisponeringsspørsmål i kommunen.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 

sammenheng. Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av 

kommunens arealbehov på lang sikt.  

2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder er 

avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 

 

Et slikt vedtak er en avgjørelse om saksbehandlingen, en såkalt prosesstyrende avgjørelse. 

En slik avgjørelse trenger ingen særskilt hjemmel. Et slikt vedtak er ikke et enkeltvedtak, 

følgelig er det som hovedregel ikke klagerett. 

 

Alternativ 2: Reguleringsplanen kan avslås i sin helhet. 

 

Forslag til vedtak:  
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1. Etter en samlet vurdering kan det ikke gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar 

fulldyrka jord til boligformål. 

2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser avslås 

 

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Begge vedtak vil nok ikke bli møtt med stor forståelse fra forslagsstillers side. Og 

forslagsstiller kan nok kanskje sågar føle seg «lurt» av kommunen, som ikke har signalisert 

dette tidligere. Rådmannen er innforstått med at søksmål kan forekomme.  

 

Rådmannens vurdering 

Hensynet til jordbruk 

Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere fulldyrka mark til 

boligformål. Ringerike er Buskeruds største jordbrukskommune. I Ringerike er kun 5 % av 

kommunens drøye 1 555 km² fulldyrka jord. Man skulle tro at det er mulig å bygge boliger 

på andre arealer enn nødvendigvis dyrka jord. 

 

Når rådmannen likevel foreslår at jordet tillates omdisponert er dette først om fremst på 

grunn av at området er tidligere «klarert» i den jordpolitiske arealvurderinga (JAV’n). 

Dernest at prosessen har kommet såpass langt, og at det er snakk om sluttbehandling av en 

reguleringsplansak. 

 

Reguleringsmessige forhold 

Planforslaget er godt bearbeidet. Rådmannen ser det som positivt at tillatt mønehøyde for 

BKS1 er redusert med 1,5 meter for å imøtekomme naboer i nord. Møneretninga er også 

låst til 90 grader på Heradsbygdveien for å imøtekomme naboene.  

 

Prosjektet vil passe godt inn i det etablerte boligmiljøet og er i tråd med rikspolitiske 

retningslinjer om fortetting av byområder.  

 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er anvendt. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert og det er funnet 

at det ikke er registrert naturtyper eller arter som er verdt å ivareta i området.  

Da forslaget til vedtak er i strid med gjeldende kommuneplan, skal detaljreguleringa 

innarbeides ved den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel. 
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Samla vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, inkludert behandling etter jordloven, anbefaler 

rådmannen at reguleringsforslaget 384 «Helgerud vest» vedtas slik det det nå foreligger. 

 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift.  

 

1.  Oversiktskart 

2.  Oversiktskart som viser jordpolitisk arealvurdering (JAV) 

3.  Plankart «605_384 Helgerud Vest» i målestokk 1:1000 

4.  Reguleringsbestemmelser 

5.  Planbeskrivelse, datert februar 2014 

6.  Uttalelser innsendt etter oppstart som ikke var vedlagt til 1. gangsbehandling, 

oppsummert og kommentert* 

7.  Epost til NVE, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud angående utelatte 

uttalelser, datert 07.01.14* 

8.  Epost fra NVE, datert 16.01.14* 

9.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 21.01.14* 

10. Epost fra Statens vegvesen, datert 28.01.14* 

11. Saksdokumenter fra 1. gangsbehandling* 

12. Høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling i sin helhet* 

13. Saksframlegg fra oppstartsbehandling* 

14. Saksprotokoll fra oppstartsbehandling* 

15. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00* 

16. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 

17. Kommuneplanen 2007-2019* 

18. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 

 
 

 

 Ringerike kommune, 14.04.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gunnar Hallsteinsen 

saksbehandler: Heidi Skagnæs (Landbrukskontoret) og Ingeborg Faller (Areal- og 

byplankontoret) 
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384 Helgerud vest (tidligere Gbnr 57/7) – 2. gangsbehandling og endelig vedtak av plan 
  Vedlegg 1 

 

Oversiktskart som viser beliggenhet og omtrenlig avgrensing av planområdet. 
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1:8000

Tegnforklaring

Jav klasse A - Meget sterke landbruksinteresser

Jav klasse B - Sterke landbruksinteresser

Jav klasse C - Mindre sterke landbruksinteresser
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605- 384: Detaljregulering for Helgerud Vest 
 
Utarbeidet av COWI, 11.02.14 
Sist revidert 14.02.14 
 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.13, sak 111/13 
Høring og offentlig ettersyn 06.11.13 – 03.01.14 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.14, sak SAKNR 
2. gangsbehandling i formannskapet 13.05.14, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret 22.05.14, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
1. Bebyggelse og anlegg,   

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 
 Lekeplass LEK  
 Renovasjonsanlegg REA  
 Vann- og avløpsanlegg VAR 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
 Kjøreveg V1 
 Gang-/ sykkelveg GS 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg   
 Parkering P 

3. Grønnstruktur,   
 Grønnstruktur 

 
§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som også 
omfatter regulerte fellesarealer som delfeltet har andel i. Utomhusplanen skal dokumentere at 
krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunal vedtekt. For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, 
skal utomhusplanen omfatte hele delfeltet. 
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§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 
Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Tilgjengelighet  
Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. Allment tilgjengelige anlegg 
skal tilpasses universell utforming der dette er praktisk mulig slik at de kan benyttes på like 
vilkår av så mange som mulig. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning 
Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 
krav gitt av vegmyndigheten.  

Eksisterende avkjørsel fra Oppenåsen opprettholdes, som vist på plankartet.  

 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 
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§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse  

 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 
I områdene er det tillatt å oppføre konsentrert småhusbebyggelse med inntil 2 målbare 
plan, med tilhørende anlegg. 
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 % inklusiv overflateparkering. 
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
BKS1: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 7,5m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset.  
 
BKS2: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 9 m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset. Med skrått terreng og underetasje 
kan boligene ha mønehøyde på inntil 9,5 m, i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Møneretning 
Møneretningen på bebyggelsen innenfor område BKS1 skal gå 90 grader på 
Heradsbygdvegen.  
 

5. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 

 

§ 2.2 Renovasjonsanlegg (REA) 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i planområdet. Innenfor 
området skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal standard. Stativene 
skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.3 Vann- og avløpsanlegg (VAR) 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 
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§ 2.4 Lekeplass (LEK) 
Det skal etableres lekeplass i området avsatt til lekeplass på plankartet. Området skal fungere 
som fellesareal for lek og være felles samtlige boenhetene innenfor planområdet. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

 

§ 3.1 Veg (V1) 

1. Vegframføring 
Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.  
Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen 
for å sikre minimale terrenginngrep. 
 

2. V1 
V1 skal være felles privat for boenhetene innenfor planområdet. 
 

 

§ 3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

1. Støyskjerm 
Det skal anlegges støyskjerm som vist på plankartet. Skjerm skal ha en høyde som 
sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt støynivå i henhold til T-
1442/2012. For støyskjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av 
støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige 
materialer. 
 

2. Tilplanting  
Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt 
med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 
Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. 
 

3. EL og VA. 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er 
tillatt å oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder 
transformatorkiosker for leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og 
anlegg tilhørende vann- og avløpsanlegg. 
 
 

 

§ 3.3 Gang- og sykkelveg (GS) 

1. Arealbruk og tilgjengelighet 
Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med dekke som sikrer god fremkommelighet. 
Maksimal stigning på 1:20, men der dette ikke er gjennomførbart kan mindre partier 
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ha brattere stigning. 
 

2. Vegbredde 
Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Grønnstruktur 

Områder avsatt til grønnstruktur kan beplantes for å gi området et pent og ryddig uttrykk. 
Grønnstrukturen skal være felles for samtlige boenheter i planområdet, og tillates ikke 
inngjerdet.  

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

 

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssoner 

1. Frisikt 
Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med 
andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m 
over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 
med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 
oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 6.2 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, gang- og sykkelveg og støyskjerm skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for 
boligområdene. Jfr. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 7. 

§ 6.3 Krav om utbyggingsavtale 

 Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 
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§ 6.4 Avkjørsel i Oppenvegen 

Ved endret bruk av avkjørsel i Oppenvegen må avkjørselen godkjennes av kommunen.  

§ 6.5 Brannvann 

Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før det er dokumentert at brannvannsdekninga er 
tilstrekkelig. 
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Endringer etter offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 6.11.13 – 3.1.14.  I løpet av denne perioden 
kom det inn seks kommentarer til planen. Med bakgrunn i disse kommentarene (se vedlegg 6) er det 
blitt gjort noen mindre endringer. I tillegg har tiltakshaver justert litt på sine planer, og dette er lagt 
inn i reguleringsplanen. 

På plankartet er det gjort følgende endringer: 

� Byggegrensen er endret. Nå er den lagt en avstand på 2 meter fra lekeplass.  

� Det er lagt inn vendehammer i området BKS2 som skal sikre bedre snumuligheter i dette 
området.  

� Lekeplassen er utvidet fra 462 m² til 549 m². Dette vil kunne legge til rette for flere 
boenheter. 

I bestemmelsene er det gjort følgende endringer: 

� Bestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. Oppsettet er derfor noe endret.  

� Det er lagt til en bestemmelse i §2.1 nr. 4 om møneretning 

� Det er lagt til en bestemmelse §2.1 nr. 5 om plassering av bygg. 

� Det er lagt til rekkefølgebestemmelse §6.4 om eksisterende avkjørsel i Oppenvegen.  

Denne planbeskrivelsen er tilpasset i forhold til endret plankart og endrede bestemmelser. 

Det er laget en ny situasjonsplan som illustrerer hvordan området er tenkt utnyttet. Illustrasjonen er 
ikke juridisk bindende. Det er sammen med illustrasjonsplanen laget noen snitt som visualiserer 
forholdet mellom eksisterende boliger og foreslått utforming av planområdet. Snittene er heller ikke 
juridisk bindende. Ny bebyggelse må forholde seg til reguleringskartet med tilhørende bestemmelser, 
hvor blant annet byggegrenser og byggehøyder er fastsatt. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forslagsstiller er Bokvalitet AS, mens planlegger er COWI AS. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tilknytning til et eksisterende 
boligområde. 
 
I tillegg til boligbebyggelse vil det også bli tilrettelagt for tilhørende anlegg som atkomstveg og 
lekeplass. 

1.2 Prosess og medvirkning 

Planområdet ligger ikke inne som utbyggingsområde i 
kommuneplanens arealdel. Oppstart av planarbeidet 
ble derfor drøftet med administrasjonen i Ringerike 
kommune, og behandlet politisk av Hovedkomite for 
miljø og areal den 31.01.13. Her ble det vedtatt at 
igangsetting av reguleringsplanarbeid uten 
konsekvensutredning kunne starte.  
 
Igangsetting av planarbeidet ble varslet med brev, 
datert 13.5.2013, og sendt til: 
  
› Offentlige myndigheter  

› Naboer  

› Andre interessenter  

 
I tillegg ble det varslet oppstart av planarbeid i 
Ringerikes blad den 16.5.2013. Se vedlegg 1,2 og 3. 
 
Annonseteksten ses til høyre.  
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2 Planområdet 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Heradsbygda, nord for Hønefoss sentrum. Selve planområdet er på omtrent 8,4 
daa. og er avgrenset av Heradsbygdveien i sørvest, boligbebyggelse i sør, øst og nord, mens det mot 
nordvest grenser til jordbruksareal.  
 
Innenfor planområdet er det noe terrenghelning mot sørvest, noe som vil gi gode solforhold for den 
planlagte bebyggelsen. Bebyggelsen som grenser direkte til planområdet ligger på et høyere platå 
enn planområdet og vil ikke få redusert utsikt som følge av bebyggelsen, gitt at ny bebyggelse 
tilpasses med maksimumshøyder i bestemmelsene.  
 
Planområdet ligger som LNF-formål i gjeldende kommuneplan, men benyttes ikke som det. Området 
fremstår som et «glemt» areal hvor vegetasjonen vokser fritt. Å tilrettelegge for bebyggelse innenfor 
planområdet vil kunne endre på den estetiske opplevelsen av området i en positiv retning. 
 
Planområdet erstatter deler av reguleringsplan 257 Halsteinrud Terrasse, vedtatt 29.06.2000. 

2.2 Eierforhold 

Planområdet strekker seg ut over deler av eiendommen 57/7, tillegg til eiendommen 57/102. Eiere 
av nevnte eiendommer er vist under. 
 

Gårds- og bruksnummer Eier 

57/7 Monica Isaksen Lillebo og Ove Magne Lillebo 
57/102 Kjell Andersen  
 
Bokvalitet AS er i dialog om kjøp av 57/102. 

2.3 Planområdet i dag 

I dag fremstår planområdet som et brakk jorde, uberørt av både jordbruksdrift og som 
rekreasjonsareal. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder, men har likevel liten 
verdi som rekreasjonsareal for barn og unge, da det ikke finnes spennende vegetasjon eller 
terrengformer som kan finnes attraktive for barn og unge. I tilknytning til eksisterende 
boligbebyggelse i området, grenser det store grøntarealer i form av barskog med middels bonitet.  
 
Terrengmessig er planområdet relativt flatt, men ligger på et lavere nivå enn bakenforliggende 
bebyggelse, noe som tilsier at en utbygging av planområdet i liten grad vil påvirke utsyn fra 
omkringliggende boliger.  
 
Planområdet ligger langs Heradsvegen. Denne fylkesvegen har en ÅDT på 3320. COWI har utført 
støyvurderinger av denne og det viser seg at planområdet er støyutsatt. I planforslaget må det derfor 
legges til rette for tiltak som sikrer at støynivåene er tilfredsstillende.  
 
Det er registrert eksisterende ledningsnett innenfor planområdet. Ringeriks-Kraft Nett opplyser at 
det ligger både lavspentkabeltrase (stiplet blå linje) og lavspent lufttrase (heltrukken blå linje) 
innenfor planområdet. Kartutsnittet på neste sude viser plasseringen av kraftlinjene.  
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Oversikt over planområdet med eksisterende kabel- (stiplet blå) og luftlinjetrase (heltrukken blå). 
 
Illustrasjonen under viser dagens VA-system. Slik det fremkommer av illustrasjonen under, ligger det 
til rette for påkobling til eksisterende VA-systemer.   

 
 
Planområdet ligger sentralt til i forhold til tilhørende skoler og barnehager, med henholdsvis 200 og 
400 meters luftlinjeavstand. Det er eksisterende gangforbindelser til skolen og barnehagen. I 
planforslaget vil en legge til rette for å koble seg på eksisterende gang- og sykkelnettverk for å sikre 
en trygg skoleveg for myke trafikanter.  
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Nærmeste busstopp ligger omtrent 50 meter fra planområdet. Busstoppet kan nås via gang- og 
sykkelvegen, uten behov for å krysse Fv. 174 i plan.  

2.4 Andre arealplaner 

Pågående planarbeid: 

Det er ingen pågående planer i tilgrensning eller umiddelbar nærhet til planområdet.  
Ringerike kommune arbeider for tiden med rullering av kommuneplanen. Planområdet er i den 
forbindelse spilt inn som boligområde. 
 
Kommuneplan for Ringerike kommune, 2007-2019: 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-formål. Selv om det ikke er samsvar mellom 
formål i gjeldende kommuneplan og reguleringsformål, har kommunen vedtatt at planarbeidet kan 
igangsettes, uten at det er stilt krav om konsekvensutredning. 
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3 Planforslaget 

3.1 Arealformål og størrelser 

Planområdet er vist med følgende formål med tilhørende areal på reguleringsplankartet. 
 
Formål Areal (daa.) 

Bebyggelse og anlegg:  
Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 5,4 
Lekeplass 0,5 
Renovasjonsanlegg 0,1 
Vann- og avløpsanlegg 0,1 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
Veg  (V1) 0,8 
Gang- og sykkelveg 0,1 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 1,1 
Parkeringsplass 0,1 
Grønnstruktur  
Grønnstruktur 0,3 
 

3.2 Boligformål 

Som planforslaget viser så er største delen av området regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
Innenfor dette området er det tiltenkt plassering av enebolig i rekke på to etasjer og 
flermannsboliger også på to etasjer. Området som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til 
eksisterende boligområder og kan ses på som en naturlig utvidelse av disse.  
 
Boligene vil ligge på et lavere nivå enn eksisterende bebyggelse og vil på den måten ikke hindre sol 
eller sikt for eksisterende boliger. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, anbefales det at 
denne plassers slik at en hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.  
 
Under vises et oppriss over planområdet, sett mot nordvest. Eksisterende bebyggelse vil ikke få 
redusert sin utsikt da ny bebyggelse plasseres lavere. Støyskjermen vil avgrense planområdet mot 
fylkesvegen og gi tilstrekkelig gode støynivåer i uteoppholdsarealer.  
 

 
Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/107. 

 

Side 353 av 516



   
    12 PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN 605_384 

 

 
Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/109. 
 
Ved å tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som er avsatt til LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan vil en bygge ned jordbruksarealer som kan benyttes til jordbruksproduksjon. 
Planområdet ligger imidlertid nokså inneklemt i forhold til eksisterende boligområder og arealet 
vurderes å ikke kunne benyttes til effektiv jordbruksproduksjon. Å tilrettelegge for boligbebyggelse i 
tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i forhold til en helhetlig areal- og 
transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for kollektivtrafikken i området.  
 
Planområdet ligger støyutsatt til i forhold til Fv. 174, og det er derfor vist et planforslag hvor det er 
tegnet inn en støyskjerm med høyde 2,2 meter. Denne støyskjermen vil redusere støynivåene slik at 
området blir i henhold til krav i T-1442/2012. Se kapittel 3.5 og vedlegg 5 for støykartlegging. 
 
Det tenkesp.t.  at området bebygges med eneboliger i rekke og flermannsboliger. I forbindelse med 
reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan utvikles. 
Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  
 

 
Illustrasjonsplan som viser hvordan området kan bli. Bebyggelsen i illustrasjonen er kun et forslag, og 

er ikke juridisk bindende.  
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Under er det vist et oppriss over planområdet, sett fra vegen. Den viser illustrasjonsplanen med 
eksisterende bebyggelse i bakkant.  

Oppriss over planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Planlagt bebyggelse i forkant og eksisterende 

boliger i bakkant. Opprisset er basert på ikke juridisk bindende illustrasjonsplan.  

3.3 Lek og grøntarealer 

Det er i planforslaget lagt til rette for en lekeplass sentralt i området. På den måten vil samtlige 
boenheter ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og naturlig 
samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  
 
Lekeplassen er regulert med et areal på ca 0,5 daa. I kommuneplanen er det stilt krav om 25 m² 
lekeplass pr boenhet, og med inntil 20 boenheter er dette minstekravet innfridd. Lekeplassen er gitt 
en sentral og god plassering i forhold til tilgjengelighet, solforhold og støy. Også eksisterende 
eneboligeiendommer vil kunne benytte lekeplassen. På den måten vil en utvikling av planområdet 
kunne bidra til at eksisterende bebyggelse får nye og tilgjengelige arealer for barn og unge.  
 
Andre lekeplasser el.l. i nærheten: 
Det ligger en eksisterende lekeplass omtrent 150 meter (i luftlinje) nord for planområdet. Sør for 
planområdet er skolen med tilhørende lekearealer. Lekeplassen i planområdet vil forsterke 
lekemulighetene i området, spesielt med tanke på korte avstander mellom lekeplass og hjem. 
 

Grøntområdene i forbindelse med renovasjonsanlegget og parkeringsplassene er tiltenkt å skule 
bidra til å gi bedre kvaliteter i området, samt å skulle gi barn og unge tilgang til ytterligere 
fellesarealer. Grøntområdene kan opparbeides med enkle trær, busker, blomster og gress. 

3.4 VA 

Det legges opp til en avskjærende grøft, som legges i regulert veg på området parallelt med 
Heradsbygdveien. Denne vil inneholde ledninger for spillvann, overvann, pumpeledning for spillvann 
samt hovedvannledning inn i området. Spillvannet pumpes fra egen pumpestasjon i vestre del av 
utbyggingsområdet. I planen er det avsatt areal til dette under formålet for vann- og avløpsanlegg. 
Vann tilknyttes til eksisterende Ø200m vannledning ved fotgjengerundergang under 
Heradsbygdveien 
 
Spillvann: I vestre ende av veg plasseres det en pumpestasjon for spillvann. I tillegg må eksisterende 
kommunale Ø160mm spillvannsledning, som i dag skjærer over planlagt bebyggelsesområde i 
nordøst, legges om. Det er viktig at denne etter omlegging forblir en selvfallsledning, da dette vil ha 
andre og større konsekvenser for ovenfor nevnte pumpestasjon. Det må påregnes at kommunen ved 
omlegging av denne ledningen vil kreve en utbyggingsavtale med utbygger. 
 
Vann og brannvann: I følge driftsansvarlig for vann og avløp i kommunen, så er hele 
utbyggingsområdet innenfor samme trykksone. Tilknytning av vann vil kunne skje til eksisterende 
vannledning med tilstrekkelig kapasitet til inntil en vannmengde på 50 l/s, men vil sannsynligvis kreve 
eget arrangement (kum) for reduksjon av trykk. Videre krever utbyggingen minimum 1 vannkum på 
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området med tilstrekkelig brannvannsuttak sentralt plassert. Tilknytning til eksisterende ledningsnett 
vil være ved eksisterende fotgjengerundergang under Heradsbygdveien. 
 
Overvann: Overvann fra området forutsettes ført til eksisterende bekk i grense mot vest av 
utbyggingsområdet. Det er usikkerhet om det i forbindelse med utbyggingen vil bli krevd fordrøyning 
av overvannet fra utbyggingsområdet til denne bekken. Hovedprinsippet for overvannshåndtering er 
at eksisterende bekk ikke skal tilføres mer vann pr. tidsenhet før og etter utbygging. Dette bør 
avdekkes ved utarbeiding av utomhusplan for området. 
 

3.5 Støy 
Beregninger utført av COWI AS viser at deler av planområdet er støyutsatt fra Fv. 174. Illustrasjonen 
under viser hvordan dagens situasjon for planområdet er. 
 
 Illustrasjonsplanen som er benyttet i støyberegningene samsvarer ikke med den illustrasjonsplanen 
som er presentert tidligere i planbeskrivelsen. Årsaken er at støyberegningene er laget på et tidligere 
tidspunkt, da en annen illustrasjonsplan lå til grunn. Det er siden laget endringer i illustrasjonsplanen, 
og disse er presentert i kapittel 3.2 Boligformål. At støyberegningene er basert på en tidligere versjon 
av illustrasjonsplanen har ikke betydning for resultatet av beregningene.  
 

Slik ser eksisterende støysituasjon ut for det varslede planområdet. 

 
 
Som det fremkommer av støykartet vil en planlagt bebyggelse innenfor planområdet være støyutsatt 
uten støyreduserende tiltak. I løpet av planprosessen har det blitt gjort vurderinger av egnet areal for 
lekeplass. I støykartet er lekeplassen plassert vest i planområdet, og ville dermed ha ligget i rød 
støysone. Dette er ikke en ønsket plassering av arealer for barn og unge, og det er på bakgrunn av 
dette gitt en ny plassering av lekeplassen (som vist i planforslaget). 
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Støykartet viser tydelig at det er behov for støyreduserende tiltak for å kunne tilrettelegge for et 
boligområde som er i tråd med de nasjonale støykravene. Støykartet under viser et planforslag med 
2,2 meter høy støyskjerm mot Heradsbygdvegen. Ved å etablere en slik støyskjerm vil en redusere 
støynivået betraktelig. Det er i støykartet under lagt inn en fartsgrense på 40 km/t forbi 
planområdet. Det anbefales at denne fartsgrensen blir utvidet ved etablering av nytt område med 
tilknytning til Heradsbygdvegen. En slik reduksjon i fartsgrensen er å anse som naturlig når 
boligbebyggelsen nå vil strekke seg videre vestover langs Heradsbygdveien. 
 
Se vedlegg 5 for fullstendig støykartlegging. 

 
Støyberegninger med støyskjerm på 2,2 meter og fartsgrense 40 km/t. 

3.6 Renovasjon 

I planforslaget er det lagt opp til et fellesareal for plassering av søppeldunker for hele området. En 
felles plassering av disse vil lette forholdene for renovasjonsansvarlige, samt at det er 
arealbesparende for den enkelte bolig. 

Renovasjonsarealet er plassert like ved innkjøringen til planområdet. Plasseringen gir gode 
muligheter for å snu i krysset. En slik plassering medfører også minimalt med trafikk inn i 
planområdet. 

3.7 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det er tilrettelagt for en lekeplass sentralt i 
området, samt at det er i planforslaget er vist en videreføring av eksisterende gang- og sykkelveg. 
Denne gang- og sykkelvegen utgjør barnas skoleveg og vil være mye benyttet også i forbindelse med 
fritidsaktiviteter. En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et 
område som har nærhet på fritidstilbud, skoler, barnehager og større friområder.  
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Planområdet ligger langs Fv. 174 og kan på den måten ses på som en lite heldig plassering i forhold til 
trafikksikkerheten til barn og unge. Det er imidlertid lagt opp til en gang- og sykkelforbindelse fra 
planområdet som utgjør en trafikksikker og naturlig atkomst til andre omkringliggende områder. Det 
er ingen naturlig grunn til å skulle bevege seg ut på, eller lags Fv. 174. Etablering av støyskjermene vil 
også fungere som en fysisk og visuell barriere mot fylkesvegen.  
 

3.8 Veg og trafikk 

Planområdet grenser til Fv. 174 Heradsbygdvegen i sør-vest. Planforslaget er vist med atkomst fra 
denne, da denne løsningen medfører minst mulig trafikk gjennom eksisterende boligområder. En 
atkomst fra Oppenåsvegen i nord har i løpet av planprosessen vært til diskusjon, men på grunn av 
motforestillinger fra naboer og unødvendig belastning på eksisterende atkomstveger, er det i 
planforslaget vist til en atkomstløsning fra Heradsbygdvegen.  
 
Kryss med adkomst til planområdet er lagt 72 meter fra nærmeste kryss 
Heradsbygdveien/Valhallveien. Fartsgrensen langs Heradsbygdvegen skifter fra 40 km/t til 60 km/t 
like ved den planlagte utkjøringen fra planområdet. Ved en utbygging av planområdet i henhold til 
planforslaget vil det være naturlig å utvide strekningen med 40 km/t, til også å gjelde ved krysset til 
planområdet.  
 
Heradsbygdvegen har i dag en ÅDT på 3320. Denne trafikkmengden genererer noe støy til 
planområdet. Støymålingene viser at det er behov for støytiltak for å kunne legge til rette for en 
bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal som er i tråd med kravene i T-1442/2012. For å 
imøtekomme disse kravene er planforslaget vist med støyskjerm langs Heradsbygdvegen. 
Støyskjermen er imidlertid brutt for å gjøre plass til atkomst til planområdet.  
 
Trafikkmengden som planforslaget genererer er såpass liten at det ikke løser noen spesielle krav til 
utformingen av kryssløsningen mot Fv. 174, utover det som er vist i planforslaget.  
 
Atkomstvegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter, samt en grøftekant på 1 meter på hver 
side. Mot Fv174 er det satt av 3 meter til «annen veggrunn» mellom støyskjerm og vegen. 
 
Eksisterende bebyggelse beholder sin atkomst fra Oppenåsen. Avkjørselen er vist på plankartet. Det 
er lagt inn en bestemmelse som tilsier at dersom det blir endret bruk av denne avkjørselen, skal 
utformingen av avkjørselen godkjennes av kommunen. 
 
Byggegrense fra atkomstveg er satt til 4 meter fra veikant. Mot Fv174 blir byggegrensen da mer enn 
de 15 meter fra senterlinje på veien som er kravet. Det er lagt opp til at adkomstvei, felles 
gjesteparkering og fellesareal for renovasjon legges innenfor byggegrensen mot Fv174. 

3.9 Parkering 

Vest i planområdet er det tilrettelagt for noe parkeringsareal. Innenfor dette formålet kan det 
opparbeides seks stk. parkeringsplasser som skal fungere som gjesteparkering for boligene innenfor 
planområdet.  
 
Ringerike kommune har en egen parkeringsforskrift, og området må forholde seg til de kravene som 
følger av denne. 
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3.10 Naturmangfold 

I følge registreringer hentet fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) er ikke området av spesiell 
verdi i forhold til naturlandskap. Det er heller ikke registrert funn av spesielt viktige arter eller annet 
verdifullt landskap. 
 
I følge registreringer fra Artsdatabanken er det ikke gjort funn av arter av spesiell interesse i 
planområdet. Dette gjelder både i forhold til svartlista og rødlista arter. Det er imidlertid registrert 
blåmeis, dompap, grønnfink, gråsisik, gulspurv og kjøttmeis i forbindelse med eksisterende 
bebyggelse på gbnr. 57/7 (funn datert januar 2013). Denne er utenfor planområdet og en utvikling av 
planområdet i henhold til planforslaget anses å ikke være i konflikt med denne. Kartutsnittet under 
viser hvor det er registrert fugl.  
 

 
Det er i artsdatabanken registrert funn av ulike fugletyper på eiendommen. Disser ligger imidlertid 

utenfor planområdet.  

 

Informasjon hentet fra Miljødirektoratets Naturbase viser at planområdet ikke ligger i konflikt med 
natur- og artsinteresser. 
 
Bildet under viser planområdet, sett fra Heradsbygdvegen i sør. Bildet viser et område som ikke 
innehar noen spesiell vegetasjon som er verdt å ivareta. Denne vegetasjonstypen er vanlig, og uten 
noen verdi.  
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Bilde tatt av sentrale deler av planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Vegetasjonen består i stor 

grad av kratt av løvskog. 

3.11 Kulturminner 

Planområdet er i befart av fylkeskommunen, og det ble ikke gjort funn av kulturminner. Dersom det i 
løpet av byggeprosessen skulle bli gjort funn av kulturminner, skal arbeidet straks stoppes og aktuelle 
myndigheter kontaktes.  

3.12 Universell utforming 

Planområdet er svakt sør-vestvendt, med bakenforliggende bebyggelse som ligger litt høyere i 
terrenget. Det ligger til rette for å kunne utvikle området med tanke på universell utforming. Dette 
gjelder både i forhold til felles lekeplass og trinnfri atkomst til boligbebyggelsen. Gang og sykkelvegen 
i retning sørøst vil ligge med en maks stigning på ca 10 % i forbindelse med undergangen under 
Heradsbygdvegen. Undergangen medfører en sikker kryssing av fylkesvegen og er dermed tilrettelagt 
for at barn og unge skal kunne benytte denne på en sikker måte.  
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4 ROS-analyse 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet som viser hvilke konsekvenser 
planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja  

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? x  

 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x  

 Er området utsatt for flom fra elv/bekk, herunder lukket 

bekk? 

x   

 Er det radon i grunnen? x  

 Annet (angi) x  

 

Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  

 En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

kan redusere 

fremkommelighet

en til planområdet.  

 -hendelser på veg  En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

vil kunne redusere 

fremkommelighet

en til/fra området. 

Sannsynligheten er 

imidlertid svært 

liten. 

 -hendelser på jernbane x  

 -hendelser på sjø/vann/elv x  

 -hendelser i luften x  

 

 Støypåvirkning   

 - Vil område støypåvirke omkringliggende bebyggelse? x Som følge av flere 

boliger vil det bli 

mer trafikk. 

Trafikken til/fra 

boligene vil 

imidlertid ikke 

utgjøre en 

støykilde for 

omkringliggende 

bebyggelse, da 

den er å anse som 

svært liten.  

 - Er området utsatt for støy?  Området er 

støypåvirket fra 

Heradsbygdvegen, 

men det settes 
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opp støyskjerming 

som gir 

akseptabelt 

støynivå i 

planområdet. 

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en 

risiko for området? 

x 

 

 

 -utslipp av giftige gasser/væsker x  

 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle 

ulemper for området: 

x  

 -elektrisitet   

 -teletjenester   

 -vannforsyning   

 -renovasjon/spillvann   

 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:  x  

 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x  

 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  x  

 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 

for gående, syklende og kjørende innenfor området: 

x 

 

 

 

 -til skole/barnehage? x  

 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x  

 -til forretning etc.? x  

 -til busstopp? x  

 

 Brannberedskap   

 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

x 

 

Det vil legges opp 

til bannvannsuttak 

sentralt i området. 

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? x Det er kun en 

hovedatkomst til 

planområdet. 

 

Tidligere bruk  Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 

virksomheter? 

x 

 

 

 -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg   

 -mekanisk verksted/skipsverft   

 -galvaniseringsverksted   

 -impregneringsverk   

 -avfallshåndtering/deponi   

 -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra 

1950 -1980 

  

 -byjord: sentrale og eldre bydeler   

   -gruver: åpne sjakter, steintipper etc.   

   -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.   

 -annet (angi)   
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Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell 

fare for usikker is? 

x 

 

 

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare (stup etc.) 

x  Noe av den 

tilgrensende 

bebyggelsen ligger 

på et høyere nivå, 

men ikke nok til at 

det utgjør en fare. 

Snarere en naturlig 

avgrensning av 

nytt og 

eksisterende 

område. 

 Annet (angi)   

 

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger x  

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Hønefoss kan være 

et terrormål, men 

planområdet vil 

ikke medvirke til å 

øke denne faren.  
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5 Merknader til oppstartsvarsel 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn flere merknader. Under følger en kort 
oppsummering av hver mottatt merknad, samt en kommentar til hvordan dette er hensyntatt i 
planarbeidet. For hele merknaden vises det til vedlegg 4.  
 
Buskerud fylkeskommune, 5.6.2013 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, men på grunn av 
mangelfulle registreringer må det bli foretatt en undersøkelse av planområdet, jmf. 
Kulturminnelovens §9 og §10. 
 
I dette området vil det være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Tiltakshaver 
må selv skaffe og bekoste gravemaskin med fører til en slik registrering.  
 
Det budsjetteres med kulturminneregistrering og datering av inntil tre C14-analyser. Den samlede 
økonomiske rammen for det arkeologiske arbeidet utgjør 42750 kr. 
 
Kommentar: 

Kulturminneregistrering er bestilt, og vil bli gjennomført før planen sluttbehandles. Ved funn vil enten 

planforslaget bli justert i fht eventuelle kulturminner, alternativt søkes eventuelle kulturminner frigitt 

fra Riksantikvaren dersom de er i konflikt med utbyggingsplanene.  
 
Eriksen og Byggmester, 10.6.2013 

Eksisterende husstander kjøpte sin bebyggelse blant annet med hensyn på utsikt og omkringliggende 
jordbruksareal. En reguleringsendring av jordbruksarealet er derfor ikke ønskelig. Det stilles spørsmål 
til om det at et jorde har ligget brakk i seks år, skal ha innvirkning på muligheten for en godkjent 
reguleringsendring av området. Det stilles også spørsmål ved atkomsten til området, både i forhold 
til standard og i forhold til trafikkmengde.  
 
Dersom det skulle bli en reguleringsplan med boligformål innenfor planområdet er det satt en 
punktvis liste som skal sikre at kvaliteten til eksisterende husstander blir ivaretatt. Disse punktene 
dreier seg om utsikt, høyde på bebyggelse, takfassong, plassering, boligtyper, standard og avgrensing 
mot egen eiendom ved oppsetting av mur. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk i flere år.  

Ved utarbeiding av planforslaget har man tatt hensyn til terreng, og lagt opp til en bebyggelse som 

ikke skal være til unødigsjenanse for eksisterende boliger i området. For å ikke gi økt belastning på 

adkomsten til eksiterende boliger, er det lagt opp til en ny adkomst mot Fv174. 
 
Ringeriks-Kraft Nett, 15.5.2013 

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng 
vises det til eksisterende nett innenfor planområdet. Det er ønskelig at Ringeriks-Kraft Nett 
informeres i den videre planprosessen for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
området.  
 
Kommentar: 

Og i forhold til eksisterende nett? I den videre prosessen vil Ringeriks Kraft bli informert og involvert i 

planlegging av infrastruktur i området og fram til ny bebyggelse. 
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Tove Haukedalen og Kjell Andersen, 7.6.2013 

Det opplyses om at det tidligere har vært søkt om utbygging av den aktuelle eiendommen, men at 
dette ble avslått av kommunen. Det stilles derfor spørsmål ved om det nå skal kunne godkjennes en 
utbygging av området.  
 

Tiltenkt atkomstveg er svært smal og med dårlig siktforhold. Det er derfor ikke heldig at denne skal 
benyttes som atkomstveg til utbyggingsområdet. Det anbefales derfor at atkomsten blir lagt fra 
fylkesvei, som ligger på samme nivå som tiltenkt bebyggelse. I tillegg må en sikre at høyden på 
bebyggelsen ikke frarøver eksisterende bebyggelses utsikt.  
 
En utbygging vil medføre at området blir ødelagt av mye trafikk og støy, og eksisterende bebyggelse 
vil få forringet sitt boligområde og sin verdi. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med tidligere initiativ til utbygging av det samme området. Oppstart av dette 

planarbeidet har vært behandlet av Hovedkomite for areal og miljø og det ble vedtatt at planarbeidet 

kunne påbegynnes.  

Adkomst til planområdet er planlagt fra Fv174, for å unngå økt belastning på adkomst til 

eksisterende boliger. Det er satt en maks byggehøyde på nye bebyggelse som tar hensyn til 

eksisterende boliger. 
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6 Merknader etter offentlig ettersyn 
 

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste, 4.12.2013: 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 

 «Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom kommunen 
skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger foreligger før 
det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene»   

Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 
grunnvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  
Det bør være snuhammer i begge ender på V1.  
Det forutsettes at vegen skal være privat.  

Kommentar: 

Rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til ønsker. 

Vegen V1 er privat.  

Det er lagt inn vendehammer i øst. I vest vurderes veienden å være så kort at det ikke er behov for 
vendehammer, da det er lite trafikk og mulig å snu i krysset på adkomstveien. Renovasjon er lagt i 
tilknytning til krysset. For den enkelte beboer vil det være mulig å snu i egen oppkjørsel. Det vil også 
være mulighet for å snu i tilknytning til felles parkering i nordvest. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.12.2013: 

 
Fylkesmannen kan ikke se at uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet er kommentert i saken. 
I uttalelsen ble det anbefalt at nye boligområder blir avklart gjennom kommuneplanen. Videre ble 
det bedt om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, klima, energi, naturmangfold, 
landskap, jordvern og universell utforming i tilstrekkelig grad ble utredet og ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer.  Lokalisering, utviklingsretninger og behovet for nye boligområder bør avklares på 
kommuneplannivå der ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng.  
 
Det fremkommer av saken at det er kort vei til busstopp, men det er ikke opplyst om kollektivtilbudet 
og frekvens. Videre står det at det er gangavstand til skole og barnehage og at planområdet vil koble 
seg på eksisterende gang- og sykkelveinett for å sikre trygg skolevei. Dette er viktig ut fra 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser.  
 
Det er positivt at det på plankartet er avsatt et sentralt lekeområde på 0,5 daa. og opparbeidelsen er 
fastsatt gjennom en rekkefølgebestemmelse. Planforslaget tar imidlertid ikke stilling til hvilke 
lekefunksjoner som skal dekkes i dette området. Det er heller ikke redegjort for andre lekemuligheter 
i nærområdet. I forslag til reguleringsbestemmelsen om utomhusplan står det at utomhusplanen skal 
dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunens vedtekt. Fylkesmannen kjenner ikke til kommunens vedtekter om lekeplasser, men vil 
vise til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om lekeareal. Her er det fastsatt krav om 

Side 366 av 516



  
PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN HELGERUD VEST 

 

25

avsetting av ulike typer lekeplasser med tilhørende retningslinjer om maksimal gangavstand. Dette er 
forhold som burde vært konkretisert og fulgt opp gjennom detaljreguleringen.  
Det forutsettes at den den sentrale lekeplassen skal opparbeides til å kunne dekke ulike 
lekefunksjoner og aldersgrupper. På grunn av føringer i kommuneplanen og offentlige anbefalinger 
om minsteavstand på 50 meter mellom bolig og sandlekeplass, anbefales det at det tas inn i 
bestemmelsene at det også skal opparbeides en mindre sandlekeplass innenfor felt BKS1. 
 
Det er gjennomført støyutredning som viser at området er støyutsatt. Det er imidlertid innarbeidet 
tiltak som sørger for tilfredsstillende støyforhold. I støyutredningen er støynivået beregnet i høyde 2 
meter over bakken. Det gjøres oppmerksom på at støybelastningen for 2. etasjene vil kunne være 
noe høyere og at dette vil kunne få betydning for planløsninger og lokalisering av rom for støyfølsom 
bruk i 2. etasjene.  
 
Ved varsel om oppstart ble det vist til nasjonale mål om miljøvennlige energiløsninger. Fylkesmannen 
kan ikke se at det er gjort vurderinger av muligheter for miljøvennlige energiløsninger i området.  
 
Vurderingen etter de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§8-12 i 
naturmangfoldloven kunne vært tydeligere og mer konkret.  
 
Gjennom planbeskrivelsen og forslag til reguleringsbestemmelser er det gjort vurderinger og stilt 
krav om utforming med sikre på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold.  
 
Det gjøres oppmerksom på at målestokklinjalen på plankartet ikke er korrekt.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
Det fremgår at det aktuelle området har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. Forslaget 
til reguleringsplan er således i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen mener prinsipielt at 
boligbygging bør avklares i kommuneplanen. Fylkesmannen fraråder forslaget til reguleringsplan da 
det innebærer omdisponering av dyrka mark, og er i strid med gjeldende kommuneplan. 
 

Kommentar: 

 
Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 
 
Det framkommer av planbeskrivelsen at det er krav om 25m2 lekeplass pr boenhet, og at størrelsen 
på lekeplassen åpner for inntil 20 boenheter. Det er lagt til informasjon om øvrige lekeplasser i 
området. 
 
Bestemmelse om støy sikrer at utbygging må være i hht gjeldene krav, og at dette også gjelder for 
rom med støyfølsom bruk og uteopphold i andre etasje. 
 
Målestokklinja på kartet er rettet opp. 
 

Buskerud Fylkeskommune, 2.1.2014: 

Planområdet er nå arkeologisk registrert, Det ble ikke funnet automatisk freda eller nyere tids 
kulturminner. Buskerud Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planen.  

Det er ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi som vil bli berørt av tiltaket. 
Kommunen har selv et ansvar for å ivareta kulturminner av lokal verdi. Det anbefales at kommunen 
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stiller krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte, 
jamfør plan- og bygningsloven § 29.  

Kommentar: 

Planbeskrivelsen er endret i fht at det ikke ble gjort funn. 

 

Eriksen og Bygmester, 2.1.2014: 

Overnevnte to husstander er fortsatt grunnleggende uenig i reguleringsendringen som går på tvers 
av kommuneplanen. Stiller derfor spørsmål om kommuneplanen har noen funksjon hvis den ikke skal 
følges og eventuelt hva som her er så tungtveiende at den ikke skal være styrende.  

Vi stilte også ved forrige henvendelse et spørsmål som vi heller ikke har fått noe svar på fra noen og 
som går på det samme. Sitat: 

«Vi spør derfor om dette har innvirkning på søknad om reguleringsendring og hvor 

beskyttet/ubeskyttet et jordbruksareal er for omregulering. Spørsmålet vil gå til Ringerike kommunes 

politikere og myndigheter på fylkesplan».  

At planstiller ikke sier seg kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk tar vi som an «flau» 
kommentar ut i fra at planstiller representerer den som har lagt jordet brakk og burde hatt 
førstehåndsinformasjon om dette.  

Vi ber om at følgende blir juridisk bindende før tillatelse blir gitt: 
- Plan /Illustrasjonsplan 
- Høyder blir satt med referansepunkt ( 
- Oppriss av planområdet med riktige høyder 

 
Og at følgende blir tatt hensyn til: 
- Møneretning skal være mot Heradsbygdveien 
- Høyder blir satt med fast referansepunkt og for begge våre husstander satt slik oppriss er satt, 

dvs. mønehøyde på nye boliger satt under plen/grunnmurshøyde til eksisterende boliger. 
- Bebyggelsen blir enebolig i rekke slik det nå er skissert. 

 
Vi setter spørsmål ved hvorfor dette området ikke skal følgeeksisterende kommuneplan og ber om 
evt. Tungtveiende grunner for ikke å følge kommuneplanen. 

Dersom kommunen/fylkesmann har så tungtveiende grunner til å sette kommuneplanen itl side så er 
vi opptatt av følgende: 

1. Type boliger/ møneretning 
2. Mønehøyder ut i fra fast referansepunkt 
3. Juridisk bindende dokumenter som beskrevet over. 

 
Kommentar:  

Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 
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Byggehøyden er redusert fra 9 til 7,5 meter ut fra gjennomsnittlig plannert terreng. Det er ikke satt 
en absolutt byggehøyde, da terrenget stiger gjennom feltet BKS1, og en slik høyde dermed vil måtte 
variere. Feltet er ikke delt opp i enkelttomter, noe som gjør det vanskelig å justere tillatt høyde pr 
boenhet el.l. 

Til planbeskrivelsen er det lagt til snitt for begge de aktuelle naboeiendommene. 

Det er lagt til bestemmelser om at møteretning skal være 90grader på Heradsbygdveien. 

Ved redusert byggehøyde, bestemmelser om møneretning og supplerende illustrasjoner, mener man 
å ha kommet farm til / vist at planforslaget ikek vil gi store negative virkninger for nabobebyggelsen. 

 

Statens vegvesen, 6.1.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

Kommentar: 

Ok. 

 

NVE, 16.1.2014: 

NVE har ikke merknader til at kommunen legger planen frem for 2. gangsbehandling. 
NVEs innspill til oppstart av planarbeidet ser ut til å være ivaretatt.  

Kommentar: 

Ok. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Annonse 
Vedlegg 2: Oppstartsvarsel 
Vedlegg 3: Adresseliste 
Vedlegg 4: Fullstendige merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 5: Støykartlegging 
Vedlegg 6: Fullstendige merknader etter offentlig ettersyn 
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KS sak 71/14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/775-14  Arkiv: 614   

 
Sak: 65/14 
 
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 

118/13 tas til orientering. 
2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang 

salgsperiode foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   
 
 
 

Behandling i Formannskapet 08.04.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 
118/13 tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang 
salgsperiode foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.  
 

Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  
(AREALPROSJEKTET ) 
 

Arkivsaksnr.: 13/775  Arkiv: 614   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014 
65/14 Formannskapet 08.04.2014 
71/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

3. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 
118/13 tas til orientering. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter lang salgsperiode 

foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   
 

Sammendrag 
 

«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 kostnadskrevende 
og at den ikke er fullt ut hensiktsmessig. Deler av bygningsmassen har store etterslep i 
vedlikeholdet.» 
 
Sitatet beskriver bakgrunn for at Ringerike kommune i forlengelsen av 
budsjettbehandlingen 2013 innhentet vurderinger fra konsulentfirma med følgende formål: 
 

 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. 

Rapportens konklusjoner beskrives i kortversjon slik: 
 

1. «En dels lite arealeffektiv, dels dårlig vedlikeholdt og trolig geografisk lite optimal 

bygningsstruktur er imidlertid ikke kjerneproblemet, men snarere en effekt av det 

egentlige problemet, som er knyttet til svakheter innen mål, strategi, organisering 
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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.» 

2. «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.» 

3. «Det fremkommer av tabellen1 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.» 

1Tabell i rapporten som viser Ringerike kommune målt mot normtall. 
 
Rådmannen vil i denne sammenheng peke på at sammenligningene er gjort mot 
innrapporterte KOSTRA-tall for Ringerike kommune. Ved kvalitetssikring av disse tallene 
viser det seg at fra 2011 er både renhold-, vaktmester- og vedlikeholdsarbeid innrapportert 
med feilaktig KOSTRA-kode som forvaltning.  
 
På bakgrunn av de kvalitetssikrede tallene konkluderer rådmannen med at kostnadene til 
eiendomsforvaltning i Ringerike kommune er på nivå med normtall og kommunegruppe 13 
og at kostnadene til drift og vedlikehold er høyere enn rapportert men fortsatt under 
normtall og kommunegruppe 13. 
 
(KOSTRA-kode 121 «Eiendomsforvaltning» ble innført fra 2011 og er ikke brukt korrekt i 
Ringerike kommune. Etter de funn som er gjort, oppfatter rådmannen at dette skyldes 
samtidig skifte av økonomisystem (ERV) og omorganiseringer i Eiendomsforvaltningen). 
 
Rådmannen la rapporten og administrasjonens forslag til oppfølging fram for politisk 
behandling høsten 2013. 
 

Innledning / bakgrunn 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 118/13 «Utredning av Ringerike kommunes 
bygningsareal (Arealprosjektet)» den 30. oktober 2013. 
 

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

 
2. Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. internhusleie.  Internhusleie eller 

annet system for kostnads-allokering innføres i 2014. 
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3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 
for politiske vedtak. 

 
4. Rådmannens forslag utgår. Vedtatt tidligere.  

Gjennomføring av de eiendomssalg  som tidligere er vedtatt, ferdigstilles 
 snarest. Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
5. Administrasjonen fremlegger en vurdering av salg av andre eiendommer i 

kommunens eiendomsportefølje (Ref. Holtegruppens innstilling). 
Vurderingen skal baseres på markedsverdi og vurdere muligheten for eie, leie eller 
OPS, hvor fleksibilitet for kommunens behov, totale kostnader i livsløpet til eiendom 
inngår. Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
6. En samlet sak  fremlegges til politisk behandling innen april 2014. Hovedkomiteen 

for miljø- og arealforvaltning følger saken frem til dette tidspunkt. 
 
I tråd med vedtakets punkt 6 er hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning informert om 
rådmannens arbeid med administrative tiltak. 

  
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen går i det følgende gjennom Holthe-rapportens funn og anbefalinger som inngår 
i vedtakspunkt 1. i sak 118/13, samt kommunestyrets videre vedtakspunkter 2 - 6 i saken.  
 

Vedtakspunkt 1  i sak 118/13 
 
Holthe-rapportens forslag til overordnede prinsipper:  
Organisering og styring 

 

 Bygg og eiendom skal forvaltes på en profesjonell måte, som gjenspeiler de 
betydelige verdiene de representerer og at bygg og eiendom er et eget og spesialisert 
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 bygningsporteføljen  

  koble behovene i ulike sektorer med gode bygningsmessige løsninger.  

  være en byggfaglig rådgiver for brukerne, ved å anbefale gode løsninger på deres 
funksjonelle behov.» 
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Rådmannen kommentar; 
 
Den tidligere Eiendomsforvaltningen er delt i to enheter, Eiendomsutvikling og 
Eiendomsdrift, for å etablere et skille mellom strategisk eiendomsforvaltning og løpende 
drifts- og vedlikeholdsoppgaver.  
 
Eiendomsutvikling skal stå for de strategiske vurderingene, dekke opp sektorenes behov for 
gode bygningsmessige løsninger og være byggfaglig rådgiver overfor sektorene. 
 
Rådmannen deler rapportens anbefaling om rekkefølge i tiltakene, og har i første omgang 
initiert et arbeid med gode samhandlingsrutiner og vurderinger av den samlede porteføljen 
av bygg og eiendommer.  
 
Det tas derfor i dette saksframlegget ikke stilling til en endelig organiseringsmodell for 
eiendomsforvaltningen. Organisasjonsmessige endringer vil bli tema i prosessene for 
prosjektet «Ringerike 2020». 
 

 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.  
 

Rådmannens kommentar; 
 
Modell for beregning av livsløpskostnader er anskaffet. Dette er et web-basert verktøy som 
gir grunnlag for å vurdere alternativer opp mot hverandre kostnadsmessig både i tidligfase 
(skisseprosjekt) og for komplette bygg. Verktøyet  kan også utnyttes i lønnsomhets-
vurderinger for eksempel av investeringer innen VA. 
 
Rådmannen er i tvil om det er riktig i et langsiktig perspektiv å beholde nåværende rådhus 
som kontorbygg. Bygget er lite arealeffektivt og rådmannen ønsker å se på alternative 
løsninger i den videre prosessen med Arealprosjektet og Ringerike 2020. 
 
Rådmannen er også av den oppfatning at formålsbygg (for eksempel skoler, barnehager og 
tekniske bygg) og bygg med strategisk funksjon bør være i kommunal eie. 
 
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.  
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Rådmannens kommentar; 
 
Ringerike kommune kjøpte i 2010 inn «ISY Eiendom» som er et forvaltnings- og driftssystem 
for bygg. Fokus i bruken har vært kommunens eide bygg og drifts- og 
vedlikeholdsplanlegging for disse. 
 
Rådmannen vil følge opp rapportens anbefaling om å registrere den totale 
eiendomsmassen (eid og leid) i databasen.  
Rådmannen registrer også at det har oppstått misforståelser omkring «stedsnummer»:  
 
Stedsnummer har vært en del av kontobegrepet i Ringerike kommune siden 1992 og 
kostnader og inntekter relatert til det enkelte eide bygg kan identifiseres ved hjelp av dette 
stedsnummeret. 
 
Mulig årsak til misforståelsen kan være at noen byggkategorier (for eksempel innleide bygg) 
ikke har blitt tildelt stedsnummer siden kostnadene stort sett reflekteres i leieprisen. 
 

 Ringerike Boligstiftelse behandles som en selvstendig, profesjonell aktør  
 

‒ Det etableres klare kriterier for hvilke eiendommer som skal legges i stiftelsen  

‒ Gjennom dialog med stiftelsen sikres at dens portefølje er tilpasset forventet og ønsket 
utvikling i kommunens behov.  

 
Rådmannens kommentar;  
 
«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.» 
 
Sitatet er hentet fra anbefaling i rapporten. 
 
Rådmannen registrer at Ringerike boligstiftelse er leverer bygg til bruk for helse- og 
omsorgssektoren, fra institusjoner til utleieboliger.  
 
I en prosess med videre utvikling av eiendomsforvalterrollen i Ringerike kommune, vil det 
være naturlig å avklare hvilke typer bygg stiftelsen skal være leverandør av. 
 
I denne sammenheng er det av betydning at noen statlige tilskuddsordninger er forbeholdt 
kommunen som bygningseier og dermed legger føringer på de valg av eierform som skal tas 
her.  
 
Innretning av porteføljen 
 

  Enheter skal være store nok til å gi et tilfredsstillende oppholdsmiljø for brukerne og 

fagmiljø for de ansatte  
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‒ Innenfor rammen av dette, skal enhetene gi en akseptabel reisetid til brukernes 
hjemsted  

‒ Akseptabel reisetid må vurderes for de ulike brukergruppene og besluttes politisk.  
 
Rådmannens kommentar; 
 
Dette er vurderinger som prosjektet «Ringerike 2020» skal gjennomføre og rådmannen vil 
komme tilbake til dette punktet i den politiske behandlingen prosjektet legger opp til. 
 

  Brukerne myndiggjøres ved innføring av internhusleie som dekker verdibevarende 
vedlikehold for alle kommunale bygg  
 
‒ Jfr. Sak 44/10, arkiv 10/482-1: «et godt verktøy for å oppnå en mer profesjonell 
bruk og drift av kommunens bygningsmasse»  

‒ Gir økonomisk tilnærmet likebehandling av bygg eid av kommunen og stiftelsen.  
 
Rådmannens kommentar; 
 
Rådmannen viser her til kommunestyrets vedtakspunkt nr. 2 i sak 118/13; 
«Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. Internhusleie. Internhusleie eller annet 
system for kostnadsallokering innføres i 2014.» 
 
I sak 134/13 vedtok formannskapet som innstilling til kommunestyret: 
«Ringerike kommune innfører internhusleie så raskt som mulig». 
 
I behandlingen i kommunestyret sak 142/13 ble vedtaket: 
«Ringerike kommune innfører ikke intern husleie i 2014.» 
 
Rådmannen oppfatter at det bak disse vedtakene er avveining av fordelen ved å knytte 
kostnaden til bruker av lokaler og dermed et insentiv til arealeffektivitet mot ulempen og 
merarbeid et internt «husleiebyråkrati» som har resultert i motstridende vedtak.. 
 
Rådmannen mener at det er uproblematisk å belaste bruker av innleide bygg med husleie. 
Dette medfører ikke merarbeid annet enn å overføre budsjett for leiekostnad for bygget fra 
Eiendomsutvikling til bruker av bygget.  
 
Rådmannen har derfor besluttet at internhusleie innføres for innleide bygg umiddelbart. 
For eide bygg kreves et forarbeid i å utarbeide modeller for verdibevarende husleie og 
rådmannen ser det som mest realistisk å sette 1.1.2015 som startdato. 
 
Kultur 
 

  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  
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o Også innen eiendomsforvaltningen  
‒ Kommunens toppledelse må opptre som forbilder.  

 
Rådmannens kommentar; 
 
Holthe-rapporten peker på at hele administrasjonen må inkluderes i utviklingsarbeid 
dersom man skal oppnå ønskede resultater. Eiendomsforvaltning og –drift er tilretteleggere 
for sektorenes behov og er avhengige av presise og rettidige bestillinger for å kunne levere 
rett tjeneste til riktig pris og tid. 
 
Forbedringsarbeid må derfor se på hele verdikjeden og klargjøre roller og plassere ansvar. 
Rådmannen ser at det må settes av tilstrekkelige ressurser i dette arbeidet slik at ny praksis 
innarbeides og evalueres før prosjekter avsluttes. Det innebærer at det er begrensninger på 
hvor mange parallelle prosjekter/tiltak som kan gjennomføres og det må settes opp 
prioriteringer hvor de antatt «mest lønnsomme» utviklingsprosjekter utføres først.  

 
Vedtakspunkt 2  i sak 118/13 
Rådmannen viser her til kommentar til Holthe-rapporten knyttet til internhusleie. 

 
Vedtakspunkt 3  i sak 118/13 
Rådmannen viser til kommentar knyttet til livsløpskostnader. Verktøy for beregning av 
livsløpskostnader er etablert. 

 
Vedtakspunkt 4 i sak 118/13 
Tabell som viser status på salgsprosess for eiendommer følger saken som vedlegg. 

 
Vedtakspunkt 5 i sak 118/13 
Rådmannen har komplettert listen over bygg/eiendommer vedtatt solgt i sak 41/12 med 
noen eiendommer som kan avhendes. Listen ligger som vedlegg og er gruppert etter status 
i salgsprosessen.  
 
Rådmannen har også satt opp en liste over eiendommer i kommunens eie som det kan 
være mulig å selge. Imidlertid er rådmannen av den oppfatning at kommunen bør eie 
formålsbygg og fraråder salg. Formålsbyggene er bygget for sin funksjon og er et operativt 
verktøy for kommunens tjenesteproduksjon. 
 

Oppsummering og konklusjon 
 
Holthe-rapporten (side 4) anbefaler en gjennomføringsplan som sikrer riktig rekkefølge: 
 

1) Oversikt og organisering 

2) Etablere prinsipper for bruk av bygg 

3) Vurdere bygningsporteføljen i forhold til virksomhetens behov 
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Rådmannen har valgt å følge denne anbefalingen og har iverksatt tiltak for å kvalitetssikre 
KOSTRA-tall som ligger til grunn for rapporten. Dette for å sikre at den beskrevne 
«nåsituasjonen» er basert på korrekt grunnlag. 
 
I dette arbeidet er det avdekket at KOSTRA-tallene inneholder betydelige feil. Utsagnet 
«Eiendomsforvaltningen - eksploderende kostnader» viser seg å være basert på feil 
grunnlag. 
Korreksjon er gjort, slik at KOSTRA-tall for 2014 vil vise korrekt framstilling av 
kostnadsfordeling F(orvaltning) D(rift) ogV(edlikehold). 

 
Rådmannen vil også se på tallgrunnlaget for utsagn om høye energikostnader pr m2 formåls-
bygg for å sikre korrekt grunnlag for vurderinger og framtidige tiltak. 
Konkrete tiltak for oversikt basert på rapporten: 
 

 Eiendomsdatabasen vil bli supplert med relevante data på alle bygg som kommunen 

leier for å ha et komplett grunnlag for vurderinger av bygningsporteføljen. 

 Verktøy for beregning av levetidskostnader for bygg er anskaffet og vil bli tatt i bruk 

ved  valg av  løsning (bygge, rehabilitere, leie). 

 Det iverksettes i nær framtid et digitalt avvikssystem for kommunale bygg for å lette 

kommunikasjon mellom brukerne og forvaltningen samt dokumentere oppfølgingen 

av avvikene.   

 Rådmannen har besluttet å innføre internhusleie for leide bygg umiddelbart og tar 

sikte på å videreføre løsningen for egne bygg fom 2015. 

Tiltak for organisering og kultur basert på rapporten: 
 

 Rådmannen arbeider med målformuleringer for overordnet eiendomsforvaltning. 

Det vil være naturlig at disse behandles i prosjektet «Ringerike 2020». 

 Rapporten peker på mangel av langsiktig planlegging av arealbruken i Ringerike 

kommune. Sparekrav og omorganiseringer har lett for å medføre sub-optimalisering 

og Eiendomsforvaltningen har ikke opplevd som sin oppgave å overprøve 

innrapporterte behov. Rådmannen arbeider med mål og strategi for langsiktig 

eiendomsforvaltning, og ansvaret for å gjennomføre vil bli lagt til  

eiendomsforvaltningen. 

 Parallelt med vurdering av organisasjonsform arbeider rådmannen med 

organisasjonsinnhold, – rolle – og ansvarsavklaringer og lederutvikling for å etablere 

gode rutiner og effektivt samarbeid mellom brukerne (leietakerne) og 

eiendomsforvaltningen. 
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Det må utarbeides rutiner for samhandling som kommer i tillegg til dagens 

driftsavtaler som regulerer daglig drift. Arbeidet med boligsosial handlingsplan er 

sentralt i dette arbeidet for å utvikle gode rutiner. 

 Framtidig organisering av eiendomsforvaltningen i Ringerike vil rådmannen komme 

tilbake med forslag til i prosjekt «Ringerike 2020». 

Når det gjelder konkret vurdering av bygningsporteføljen forutsetter rådmannen at prosjekt 
«Ringerike 2020» vil avklare behovene kommunal tjenesteyting vil ha på en mellomlang 
horisont. 
 
Rådmannen ser ikke at å flytte brukere ut av Storgaten 11-13 til rådhuset gir effekt i mot 
målet om samling av administrasjonen i ett effektivt bygg på sikt. Rådhuset anses ikke som 
et arealeffektivt bygg og rådmannen anbefaler at det gjøres vurdering på alternative 
løsninger. 
 
Rådmannen ser at en del av eiendommene som er vedtatt solgt ikke er særlig attraktive i 
markedet. Rådmannen har fullmakt til å selge til takst eller høyere – salg under takst 
avgjøres av formannskap. 

 
Når det ikke melder seg kjøpere til takst, er faktisk markedsverdi under taksten. Dersom 
man fortsatt ønsker å avhende eiendommen kan ny taksering foretas i håp om at denne vil 
avspeile markedsverdien. Alternativt vil rådmannen foreslå at når en eiendom på salgslisten 
har ligget for salg over tid og det er kommet bud under takst gis rådmannen fullmakt til  å 
selge til høyeste bud. 
 

Vedlegg 

  

 Statusliste – eiendommer vedtatt solgt 

 Liste over øvrige eiendommer med mulighet for salg 

 Sak 118/13 i Kommunestyret. Med saksprotokoll og saksfremlegg uten vedlegg. 
 Holthe-rapporten – Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal.  

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.03.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Tore Isaksen 
saksbehandler: Asle Aker 
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VEDLEGG 
STATUSLISTE EIENDOMMER VEDTATT SOLGT 
 
 

 
Salg av kommunale eiendommer, kommunestyrets sak 41/12 den 23/2-2012, vedtak i esak: 09/17980-66 

Nr Vedtak / oppfølging Ansvar / frist Status / merknad 

1 Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt 
over eiendommer som er listet opp i 
saksframlegget: 

 Følgende objekter selges etter nærmere 
avklaring og tilrettelegging:  

Ansvar: DJM 
Frist: 
 

Merknader er dato for salg, 
salgsbeløp og takst. 

 Eiendommer som er solgt   

  8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10  Overdratt Ringerike Boligstiftelse 
(makeskifte) 

  7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24  Kjøpekontrakt inngått. Selges til takst, 
kr 500,- pr m², kjøpesum kr 
1 262 900,-.  
Begjæring om fravikelse er sendt 
Ringerike tingrett da leietaker 
protesterer på oppsigelsen. Leietaker 
må være ute før kjøpesummen 
innbetales og eiendommen 
overskjøtes. 

  16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass 
Slettveien (Vesterntoppen) 

 Solgt i h.h.t. takst kr 330 000,-. 
(08.13) 

  19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger 
Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal 

 305/260 Einerveien 9 solgt til takst kr 
700 000,-  (06.13) 305/259, 
Einerveien 11 solgt over takst, for  
1 300 000,-  takst kr 1 200 000,- 
(10.13) 

  23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191  Solgt for over takst, 1 750 000,-. 
Takst 1 000 000,-. (10. 13) 

  Gnr 51 bnr 29 Kilemoen 
Industritomt (ikke på listen – siste tomt på 
industrifelt opparbeidet av Ringerike 
kommune) 

 Solgt over takst 
Kr. 770 000.- 

  SUM Kr. 6 112 900.- 

 Lagt ut for salg via megler   

  13: Gnr. 305 bnr. 288og 289 - boligtomter 
på Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal 

 Er overlevert eiendomsmegler, 
verdivurdering  pr tomt kr 200 000,- 
(Interessen er liten). 

  2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på 
Hensmoen, regulert til industri 

 Er overlevert eiendomsmegler. Venter 
på takst.. 

  3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane 
på Hensmoen 

 Er overlevert eiendomsmegler. Venter 
på takst..  

  17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen  Har ligget ute for salg i mange år, liten 
interesse for denne, pris kr 245 885,-. 

  5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole  Er overlevert eiendomsmegler. Selges 
med forbehold om regulering.  
Takst kr 7 750 000,-.  
Bedt eiendomsmegler holde litt an 
med denne da det er mulig den skal 
brukes kommunalt?Må avklares! 

  11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika  Anslått pris fra landbrukskontoret  
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industriområde Kr 75 000,-. 
Er overlevert eiendomsmegler.  
Ny verdivurdering vil bli holdt.  
Leietaker oppsagt 

  12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket 
mark Tyristrand 

 Anslått pris fra landbrukskontoret             
Kr 32 000,-. 
Er overlevert eiendomsmegler.  
Ny verdivurdering vil bli holdt. 
Leietaker oppsagt. 

  1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor 
reguleringsplan 250-02 Hov 
Næringsområde 

 Kun aktuell som tillegg til 87/450 og 
541. Tilbud om kjøp av arealet er 
sendt. Pris pr m² kr 100,42 Svar ikke 
mottatt pr. 11.03.14 

  Gnr 274 bnr 389 (ikke på listen – usolgt 
boligtomt Hallingby) 

 Levert eiendomsmegler 

  Gnr 274 bnr 398 (ikke på listen – usolgt 
boligtomt Hallingby) 

 Levert eiendomsmegler 

 Under klargjøring for salg   

  4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1  Venter på  reguleringsendring.   
Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m² 

  9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei  Tomten må reguleres.  
Verdivurdering ferdig regulert,  
kr 2 000 000,-.  
Tomten selges for oppføring av 
omsorgsboliger for ungdom 

  20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen 
boligfelt – Sokna 

 
Rådmannens merknad 02.11.2013: 
Formannskapet gjorde den 15.10.2013ny 
bestilling av denne saken. I forbindelse med 
referatsak 123/13C om status salg 
Pukerudhagan, vedtok formannskapet «Det 
fremmes ny sak om salg av eiendommen med 
endring slik at tomtene selges enkeltvis.» 

 Det arbeides med innsigelser fra 
Statens vegvesen for å fullføre 
regulering. 

  15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal 
Veienmarka 

 Omregulering til industri ikke 
igangsatt – kapasitetsutfordring hos 
M&A. 
Vurderer nå å kjøpe 
reguleringsbistand i privatmarkedet. 

  18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt 
Hvelven, nytt bnr. 354 

 Block Watne har opsjon på tomta.   
Takst råtomt kr 4 060 000,- 

 Uavklart/ny vurdering   

  10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle  Rådmannen avventer salg da tomten 
vurderes til kommunalt formål. Egen 
politisk sak før sommeren 2014. 

  6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved 
Monserud 

 Kun aktuell som tillegg til 
eiendommen 38/1, 7 og 44/25 p.g.a 
adkomst.  
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: 
kr 18-20 000,-.  
 
Rådmannen anbefaler ikke salg av 
dette arealet:  
Området kan bli svært viktig i 
forbindelse med framtidige 

Side 383 av 516



  Sak 71/14 s. 13 
 

   

 

samferdselssaker, eksempelvis ny E-
16, da denne teigen ligger helt inntil 
brufoten over Storelva og ved en evt. 
utvidelse av E-16 over Hvervenmoen 
vil denne teigen bli strategisk ved 
kryssing av elva. Arealet vil da ha en 
langt høyere verdi.  

 Følgende objekt selges ikke:  

 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og 
parkering 

 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. 
plan 187 

 OK 

 Rådmannen kommer tilbake med ny sak før 
følgende objekter vurderes solgt:  

  

  14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda 
friareal – utredes 2012 

  

  21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum 
stopp 

  

  25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 
318 bnr 86  m.fl 

  

2 Salgsinntekter brukes til nedbetaling av 
kommunens investeringsgjeld. 

 OK 

3 Rådmannen gir tilbakemelding om 
salgsprosessen i forbindelse med økonomisk 
tertialrapport. 

  

4 Eiendommene selges gjennom autorisert 
eiendomsmegler etter forutgående konkurranse 
om slike tjenester. 

 OK 

5 Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor 
dette er aktuelt. 

 OK 

6 Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer 
til takst eller over. Eventuelt salg av eiendommer 
under takst, avgjøres av formannskapet. 

 Rutinen følges. 
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LISTE OVER ØVRIGE EIENDOMMER MED MULIGHET FOR SALG  
 

Nr Vedtak/oppfølging Ansvar/frist Status/merknad 
 Rådmannen kommer tilbake med ny 

sak før følgende objekter vurderes 
solgt:  

  

  14: Gnr. 1 bnr. 62 
Røsholmstranda friareal  

  

  21: Del av gnr. 318 bnr. 34 
Sentrum stopp 

 Gjelder bygget  

  25: Hønefoss prestebolig, 
Storgt 21, gnr 318 bnr 86  
m.fl 

  

    

 Adm bygg ol.   

 Trygstad  Må omreguleres (off formål i dag) 

 Rådhuset   

 Asbjørnsensgate  Salgsprosess pågår 

 Austjord (eide bygg)  Brukes i dag av AI 

    

    

 Skoler   

 Nes  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Hallingby  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Hov ungdomsskole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Ullerål skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Hønefoss skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Vang skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Haugsbygd skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Åsbygda skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Vegård skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Kirkeskolen  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Eikli skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Tyristrand skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Stranden skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Veienmarka skole   Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Veien skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Helgerud skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Sokna skole  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Ringmoen skole  Tidligere vedtatt solgt  

    

 Barnehager   

 Nes  Nes skole 
Rådmannen anbefaler ikke salg  

 Hallingby  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Ullerål  (del av kirken?) 
Rådmannen anbefaler ikke salg  
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 Hov  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Hønefoss  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Eikli  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Hvervenmoen  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Haug  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Heradsbygda  Rådmannen anbefaler ikke salg 

 Veien   Rådmannen anbefaler ikke salg 

    

 Institusjoner ol   

 Tyribo  Vurdering ift Boligstiftelsen på 
grunnlag av byggkategori 
(institusjon) 

 Hønefoss sykehjem  Vurdering ift Boligstiftelsen på 
grunnlag av byggkategori 
(institusjon) 

 Andre arealer (sentrumsnære)   

 Kirkegata 10  Gamle prestekontor 
Bygget er vannskadet og 
kondemnerbart. Kan rives og 
tomt opparbeides og innlemmes i 
Hofgaardsgate parkeringsplass. 
Finansiering for dette foreløpig 
ikke tilgjengelig. 
Rådmannen anbefaler ikke salg nå 

 Hofgaardsgate  Parkering 
Inntekt 2013 kr. 1 001 520.- 

 Villa´n  Rusomsorgen 
Rådmannen anbefaler ikke salg nå 

 Wagnertomta  Parkering 
Inntekt 2013 kr. 536 000.- 

 Sentrum stopp  Parkering 
Bør beholdes for samspillet med 
bussgata i effektiv trafikkavvikling. 
Inntekt 2013 kr. 1 244 349.- 

 «Telegrafen» - bak Tinghuset  Parkering  
To alternativer er mulige: 

1) Selges SiBu som tomt for 
studentboliger. 

2) Inngår i utbygging for hele 
kvartalet og kommunen 
deltar som part. Mulighet for 
at SiBu kan dekke sine behov 
i en slik utbygging. 

Inntekt 2013 kr. 220 253.- 

 Livbanen   Parkering 
Deler av arealet er reservert 
Hønefoss barnehage i periode på 
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morgen og ettermiddag. 
Avgjørende for barnehagens drift. 
Inntekt 2013 kr. 692 193.- 

 Tippen  Parkering 
Inntekt 2013 kr. 312 000.- 

 Torggata (Hønengaten vest)  Parkering  
Arealet inngår i 
utbyggingsprosjekt for hele 
kvartalet. 
Inntekt 2013 kr. 243 000.- 

 Sletåkerveien  Parkering 
Tiltenkt «park and ride» funksjon i 
Hønefoss nord. Busstopp i 
nærheten. 
Ikke avgiftsbelagt 

 Kirkegata 4  Utleid til bedrift. 
Kan sammen med Kirkegaten 10 
inngå kvartalsutvikling med 
Hofgaardsgate. 
Rådmannen anbefaler ikke salg nå 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr .: 13/775-9  Arkiv : 614   

 
Sak: 118/13 
 
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 
AREALPROSJEKTET )  
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 

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

 
2. Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. internhusleie.  Internhusleie eller 

annet system for kostnads-allokering innføres i 2014. 
 

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

 
4. Rådmannens forslag utgår. Vedtatt tidligere.  

Gjennomføring av de eiendomssalg  som tidligere er vedtatt, ferdigstilles  snarest. 
Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
5. Administrasjonen fremlegger en vurdering av salg av andre eiendommer i 

kommunens eiendomsportefølje (Ref. Holtegruppens innstilling). 
Vurderingen skal baseres på markedsverdi og vurdere muligheten for eie, leie eller 
OPS, hvor fleksibilitet for kommunens behov, totale kostnader i livsløpet til eiendom 
inngår. Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
6. En samlet sak  fremlegges til politisk behandling innen april 2014. Hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning følger saken frem til dette tidspunkt. 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret 31.10.2013: 
 
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. H, V og Krf: 
 
Punkt 1: Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike  
  kommunes bygningsareal datert 14.juni 2013 tas til etterretning og  
  legges til grunn for kommunens videre arbeid med areal og struktur. 
Punkt 2: Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. internhusleie. Internhusleie 

eller annet system for kostnads-allokering innføres i 2014. 
Punkt 3: Som rådmannens forslag. 
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Nytt punkt 4: Rådmannens forslag utgår. Vedtatt tidligere.  
  Gjennomføring av de eiendomssalg  som tidligere er vedtatt, ferdigstilles  
  snarest. Ved behov innhentes ekstern bistand. 
Punkt 5: Administrasjonen fremlegger en vurdering av salg av andre eiendommer i  
  kommunens eiendomsportefølje (Ref. Holtegruppens innstilling). 
  Vurderingen skal baseres på markedsverdi og vurdere muligheten for eie, leie 
  eller OPS, hvor fleksibilitet for kommunens behov, totale kostnader i livsløpet 
  til eiendom inngår. Ved behov innhentes ekstern bistand. 
Punkt  6: En samlet sak  fremlegges til politisk behandling innen april 2014.   
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning følger saken frem til dette   
 tidspunkt. 
 
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap: 
 
Punkt 1 Som forslag fra H 
Punkt 2 Som forslag fra H 
Punkt 3 Som rådmannens 
Punkt 4 Som forslag fra H 
Punkt 5 Som rådmannens, men endres til «tas til etterretning». 
Punkt 6 Som forslag fra H 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1 i formannskapets innstilling fikk 5 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
Punkt 1 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol og Sp). 
Punkt 2 i formannskapets innstilling fikk 5 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
Punkt 2 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol og Sp). 
Punkt 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 i formannskapets innstilling fikk 4 stemmer (Sol og Nyhus (Sp) og falt. 
Punkt 4 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Sol og Nyhus (Sp). 
Punkt 5 i formannskapet innstilling fikk ingen stemmer og falt. 
Punkt 5 i Brobergs forslag ble vedtatt mot 18 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp, 
Hansen, Baksvær, Leinan, Kværnstrøm, Korneliussen, Rannekleiv, Skjønhaug, Dølerud,  
H.A. Østlund, Brubråten, Ernestus, Bråten-Ellingsen og Svenskerud (Ap).    
Punkt 6 i formannskapets innstilling fikk 2 stemmer (Sp) og falt. 
Punkt 6 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Zwaig, Sol). 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
Formannskapet 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/775-7  Arkiv: 614  

 
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  
( AREALPROSJEKTET )  
 
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.  

Side 390 av 516



• 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 

Side 391 av 516



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.   
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• 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? 
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• 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 
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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. 
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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. 
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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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Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal: 

Bevilg mer – bruk smartere 

 

Rapport 

 

 

 

Utarbeidet for Ringerike kommune 

14. juni 2013 
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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. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter - 0502
Gjøvik

Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter - 0605
Ringerike

Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter - 0625
Nedre Eiker

Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter - EKG13
Kostragruppe 13

Side 411 av 516



   

13 

 

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. 

                                                           
13

  (4038-3232) x 19,3 

14
  (3513-3232) x 19,3 

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

Høy nasjonal vekst (Alternativ
HHMH) - 6-15 år

Lav nasjonal vekst (Alternativ
LLML) - 6-15 år

Middels nasjonal vekst
(Alternativ MMMM) - 6-15 år

Side 434 av 516



   

36 

 

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 
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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
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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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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 
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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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PLAN OG TILSYNSPROGRAM FOR MILJØRETTET HELSEVERN  
 

Arkivsaksnr.: 14/1461  Arkiv: K20 &58  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunestyre godkjenner «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» med 
tilhørende «Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016», «Plan for miljørettet 
helseverntilsyn 2014» og «Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014- 2016». 
Rådmannen godkjenner deretter de årlige revideringer av planen og tilhørende 
dokumenter. 
Kommuneoverlegen er ansvarlig for at tilhørende prosedyrer holdes oppdatert og godkjent. 
Ved vesentlige endringer i planen skal denne framlegges pånytt for politisk godkjenning.  
 
Hjemmel: 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), Kapittel 3. Miljørettet helsevern, § 27 
samfunnsmedisinsk kompetanse, § 28. Beredskap og § 30. Internkontroll  
 

Sammendrag 
Kommuneoverlegen har utarbeidet egen plan for miljørettet helseverntjenesten med 
formål om å oppfylle Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) kapittel 3. Miljørettet 
helsevern, § 27. Samfunnsmedisinsk kompetanse, § 28. Beredskap og § 30. Internkontroll  
Planen inneholder beskrivelse av tjenesten, et 3-årig program for miljørettet 
helseverntilsyn, en tilsynsplan for 2014 og beredskapsplan for miljørettet helsevern for 
planperioden. Plan for miljørettet helsevern er utarbeidet etter retningslinjer i 
internasjonale ISO-standard for kvalitetsstyring. Denne planen er den første offentlige 
planen for miljørettet helsevern tjenesten.  
 

Innledning / bakgrunn 
 
«Plan for miljørettet helsevern 2014 -2016 for Ringerike kommune» er utarbeidet etter 
retningslinjene i «NS EN ISO 9000-familien System for kvalitetsstyring» og har som formål å 
oppfylle Folkehelselovens bestemmelser til kommunens myndighetsutøvelse, beredskap og 
internkontroll for fagområdet miljørettet helsevern. Planen omfatter følgende dokumenter: 

 «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» 

 «Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016» 

 «Plan for miljørettet helseverntilsyn 2014» 

 «Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014-2016» 

 Prosedyresamling (interne arbeidsdokumenter som maler, skjemaer, sjekklister, 

protokoller, måleresultater o.l.)  
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 Tilleggs lister (interne arbeidsdokumenter som adresselister, kontaktinformasjon, 

statusoversikter for godkjenning og tilsyn, o.l.)  

 
«Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» beskriver tjenestens art, omfang, ansvar og 
myndighet. Tjenesten omfatter blant annet tilsyns- og godkjenningsmyndighet, 
informasjons- og veiledningstjeneste, bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i offentlig 
planlegging, beredskapstjeneste. Planen inneholder mål, metodebeskrivelser, 
fokusområder, samarbeidsarenaer og er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser for 
tjenesten. 
 
«Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016» er utarbeidet for å oppfylle 
Folkehelseloven § 30. Internkontroll med myndighetsutøvelsen. Programmet er utarbeidet 
for 3 år og suppleres med ettårige planer for tilsyn.  Programmet åpner for at nødvendige 
uanmeldte hendelsesbaserte tilsyn kan gjennomføres på bakgrunn av bekymringsmeldinger 
og mistanke om helsefare.  
 
«Plan for miljørettet helseverntilsyn -2014». Planen angir hvilke tilsynskriterier som legges 
til grunn i planperioden, men ikke hvilke virksomheter det skal føres tilsyn med. Det 
etableres rutiner for varsling til utvalgte virksomhetene 1 – 3 måneder før tilsynet 
gjennomføres avhengig av tilsynsomfanget.     
 
«Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014-2016» er utarbeidet for å oppfylle 
Folkehelseloven § 28 Beredskap for miljørettet helsevern. Dette er en 3 årig plan med 
angivelse av hva tjenesten kan bistå med i krig-, krise- og katastrofesituasjoner og er å anse 
som en delplan til kommunens overordnede beredskapsplan og helsemessige 
beredskapsplan.   
 
Prosedyresamlingen er interne arbeidsdokumenter. Prosedyrene er basert på tjenestens 
omfang, bemanning og kompetanse. Prosedyresamlingen omfatter rutiner for 
saksbehandling, tilsyn, intervjuer, bruk av virkemidler i Folkehelseloven. Det er videre en 
egen prosedyre for styring med planen.  
 
Tilleggslister er interne arbeidsdokumenter. Eksempler på slike lister er virksomhets-
oversikter, kontaktinformasjon, statusoversikter over godkjenning og tilsyn, måleresultater 
o.l.. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Planverket følger kommunens overordnede visjoner gitt i Kommuneplanen: «Ringerike et 
bedre sted å være» og i kommunens Folkehelsemelding: «Helse i alt vi gjør».     
 

Juridiske forhold  
Oppfyllelse av Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3 miljørettet helsevern, § 
27 Samfunnsmedisinsk kompetanse, § 28. Beredskap og § 30. Internkontroll. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ingen tidligere politisk behandlet. 
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Økonomiske forhold 
Medfører ingen endringer. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Informasjon om godkjent «Plan for miljørettet helsevern» med tilhørende beredskapsplan, 
program og plan for miljørettet helseverntilsyn offentliggjøres på kommunens 
internettside.  
Høring anses ikke nødvendig. 
 
Alternative løsninger 
Ingen. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Kommunestyret godkjenner «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016». Evaluering, 
revidering og forbedring av planen gjennomføres regelmessig og minst en gang per år og 
godkjennes av Rådmannen. Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern er 
ansvarlig for kurante evaluering, revidering og forbedring av planen og orientering til 
Rådmannen. 
 

Rådmannens vurdering 
Kommunens oppgaver og myndighet innenfor fagfeltet miljørettet helsevern framgår av 
Folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern med tilhørende forskrifter samt av deler av 
Smittevernloven, Helseberedskapsloven og Tobakksskadeloven. Kommuneoverlegen har 
delegert myndighet fra rådmannen til å fatte vedtak i kurante saker, mens prinsipielle saker 
skal avgjøres politisk av Kommunestyret. I tillegg er Kommuneoverlegen gjennom 
Folkehelseloven tildelt hastekompetanse (myndighet) på kommunens vegne i saker innen 
miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap, jf. § 27 b) Samfunnsmedisinsk 
kompetanse. 
 
Ansvars- og myndighetsområdet omfatter et stort fagområde og streng prioritering av 
oppgaver er nødvendig. Kommuneoverlegen har derfor basert valg av prioriterte oppgaver 
på analyser av tjenestens styrker, svakheter, muligheter og trusler samt risiko- og 
sårbarhetsanalyse i forhold til uønskede hendelser i samfunnet. 
 
Myndighetsutøvelsen foregår i hovedsak gjennom planlagte tilsyn, behandling av søknader 
om godkjenninger og innspill i plan- og utbyggingssaker. Det er utarbeidet egne prosedyrer 
spesielt med tanke på likhetsbehandling i tilsyns- og godkjenningssaker og for innspill til 
offentlig plan- og utbyggingssaker, m.m.. Prosedyrene anser vi som interne 
arbeidsdokumenter.  
 
Helsedirektoratet angir at tilsyn i hovedregelen skal gjennomføres som systemtilsyn.  Et 
viktig formål med planen og program for miljørettet helseverntilsyn er å synliggjøre at tilsyn 
gjennomføres som planlagte, forberedte (for begge parter), forutsigbare og risikobaserte 
systemtilsyn. Systemtilsyn skal framstå og oppleves som «rettferdig».  
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Samfunnsmedisinsk kompetanse og miljørettet helsevern er en lovpålagt oppgave for 
kommunene og tjenesten plikter å utarbeide internkontroll og beredskapsplan i samsvar 
med Folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern og kapittel 6. Samarbeid, beredskap, 
internkontroll, tilsyn mv., §§ 27, 28 og § 30. 
 
Vi har på bakgrunn av egne erfaringer, valgt at overordnet mål for miljørettet 
helseverntjenesten i planperioden er: «Å utvikle miljørettet helsevernkompetansen». Målet 
omfatter forventninger om økt miljørettet helsevernkompetanse i kommunene, i 
samfunnet og i virksomhetene, spesielt virksomheter rettet mot barn og unge. Vår 
forventning til planen er at den vil bidra til å øke fokuset på «å forebygge uhelse» og «å 
fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold».  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner «Plan for miljørettet helsevern 2014-
2016», med tilhørende dokumenter. 
 

Vedlegg 
Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 
Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016 
Plan for miljørettet helseverntilsyn 2014 
Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014-2016 . 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.05.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Kommuneoverlege Karin Møller 
Saksbehandler Unni Suther 
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FORORD 
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn 
på folks helse. Disse faktorene kan være fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale 
miljøfaktorer, jf. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3. Miljørettet helsevern.  
 
Miljørettet helseverntjenesten omfatter myndighetsutøvelse, tilsyns- og godkjennings-
virksomhet, råd- og veiledningstjeneste samt å bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i areal- 
og samfunnsplanleggingen. 
 
 «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» er utarbeidet med formål å oppfylle 
Folkehelselovens § 30. Internkontroll. Planen inneholder hensikt med og mål for 
Kommuneoverlegens miljørettet helsevern tjeneste. Den beskriver hvordan tjenesten 
planlegges, utføres, evalueres og forbedres i planperioden.  Prosedyrer for styring med 
tjenesten, program for miljørettet helseverntilsyn, plan for gjennomføring av tilsyn, risiko- og 
sårbarhetsanalyser og prosedyrebeskrivelser inngår i planen.  
 
Hensikten med planene er å synliggjøre miljørettet helseverntjenestens kompetanse, 
metoder for myndighetsutøvelse, uavhengighet i forhold til reviderte parter slik at tjenesten 
framstår som rettferdig og forutsigbar.  
 
Målet for planperioden er «å utvikle miljørettet helsevern kompetansen» både generelt i 
kommunen, i samfunnet, i egen enhet samt i virksomheter vi fører tilsyn. 
 
Bakgrunnen for valg av mål er relatert til kommunens økonomi, distriktets størrelse, 
demografi, et stort antall små virksomheter og mange ulike typer virksomheter som kommer 
inn under virkeområdene i miljørettet helsevernlovgivningen.  
 
Vår forventning til planen er at den vil øke fokus på å forebygge uhelse og å fremme helse, 
trivsel og gode psykososiale miljøer.   
 
Denne planen er en oppdatering av «Plan for miljørettet helsevern 2013-2014». 
 
14.4.2014 

 
 
Karin Møller  
Kommuneoverlege        Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern  
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DEL I 

Innledning og bakgrunn 

Miljørettet helsevern omfatter fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som til 
enhver tid, direkte og indirekte, kan innvirke på helsen, jf. Lov om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) § 8. Miljørettet helsevern, første avsnitt. Miljørettet helsevern er en 
lovpålagt oppgave i kommunen og i henhold til Folkehelselovens § 30. Internkontroll plikter 
kommunen å utarbeide internkontrollsystem for miljørettet helsevernmyndigheten. 
Intensjonen med planen er å dokumentere kompetanse, myndighet og uavhengighet. 
Kommuneoverlegen vil at myndighetsutøvelsen være planlagt, begrunnet, forutsigbart og 
etterprøvbare.  
 
Oppbyggingen av plan for miljørettet helsevern er illustrert i Figur 1 Plan for miljørettet 

helsevern. 
 
Figur 1 Plan for miljørettet helsevern 

 

 
 

Hensikt og omfang 

Formålet med Folkehelseloven og miljørettet helsevern regelverket er å bidra til en 
samfunnsutvikling som: 

 Fremmer folkehelse, utjevner sosiale helseforskjeller.  

 Fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. 

 Forebygger psykiske og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

Plan for miljørettet helsevern 

 2014-2016 

Program for miljørettet 
helseverntilsyn 2014-

2016 

Oversikt over 

miljørettet helsevern-tilsyn 
2014 

Beredskapsplan for  
Miljørettet helsevern  

ROS- og SWOT-
analyser 

Lover, forskrifter, 
veiledere, rundskriv, 

standarder, innbygger 
krav og behov 

Lokalkunnskap, 
fagkompetanse, 

demografi, geografi 

Prosedyrer, sjekklister, 
standard maler. 
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Miljørettet helsevernregelverket framgår av kapitel: Oversikt over lover og forskrifter 
 
Tjenesten utføres gjennom tilsyn, råd og veiledning samt gjennom deltakelse i de fora som 
opprettes for å bidra til å ivareta befolkningens helse og trivsel. Miljørettet helsevern kan 
opprette egne fora for aktuelle fokusområder viss hensiktsmessig eller strategisk nødvendig 
for å sikre oppfyllelse av formålet med Folkehelseloven. 

Figur 2 Organisering av tjenesten 
 

Organisering av miljørettet helseverntjenesten 
Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern tjenesten og er plassert i 
Rådmannens stab. Folkehelselovens § 30. Internkontroll, stiller krav om at kommunens 
miljørettet helsevernmyndighet særskilt skal dokumentere sin uavhengighet og 
likebehandling i forhold til tilsynsobjektene. 
 

Myndighet 
Kommuneoverlegen har delegert myndighet i saker som kommer inn under Folkehelselovens 
kapittel 3. Miljørettet helsevern.  Fagansvarlig for miljørettet helsevern handler etter 
fullmakt (e.f.) fra kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet 
helsevern har regelmessige møter og kontaktpunkter. 
 
Ressurser: 
Kommuneoverlegen er ansvarlig for tjenesten og for saksbehandling av prinsipielle saker, 
klagesaker og saker som kan danne presedens for senere saker. 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern i 100 % stilling er ansvarlig for behandling av saker som 
ikke er av prinsipiell karakter.  
 
Samarbeidsfora: Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern deltar i ulike 
samhandlingsfora etter behov, f.eks.: 

 Arbeidstilsynet: ved behov. 

 Mattilsynet: En gang i året og ellers ved behov.  

 Areal- og byplankontoret: Introduksjon av nyansatte og uttalelser i plansaker. 

 Arbeidsgruppe kommuneplanrevisjon. 

 Samhandlingsfora: Godkjenning av barnehager og skoler. 

Rådmann 

Kommunalområdet 

Tekniske tjenester 

Kommunalområdet  
Skole og kultur 

Kommunalområdet 
Barnehage og kultur 

Kommunalområdet 
Helse, omsorg og 

velferd 

Rådmannens stab 

 Kommuneoverlegen - 
miljørettet helsevern 
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 Rådgivingsgruppe universell utforming: ved behov. 

 Smittevernfora. 

 Miljø- og forurensningsmyndighetene: ved behov. 

 Ad hoc temaforum: ved behov, f.eks. psykososialt miljø i barnehager og skoler. 
 
Økonomi: Innkjøp og vedlikehold av instrumenter, kjøregodtgjørelse, kostnader ved uttak av 
stikkprøver, kurs og kompetansehevende tiltak, faglitteratur, informasjons- og 
undervisningsmateriell, arbeidstøy, sikkerhetsmessige verneutstyr, engangs overtrekksklær 
og -sko. 
 
Infrastruktur: PC, iPhone, inneklimalogger, kamera, støymåler, temperaturmåler. 
 
Arbeidsmiljø: Kontorfasiliteter.  
 

Visjoner og mål 
Plan for miljørettet helsevern bygger på kommunens visjon om «Ringerike et bedre sted å 
være» og «helse i alt vi gjør». Kommuneoverlegens miljørettet helsevernenhet følger 
kommunens etablerte visjoner og etiske retningslinjer og har definert egne mål for 
tjenesteutførelsen. Kommunens etiske retningslinjer er «TÆL» (tydelig, ærlig og 
løsningsvillig). 

  
Mål for miljørettet helsevern 
Mål for tjenesten er å bidra til «å utvikle miljørettet helsevernkompetansen». Målet er 
styrende for utøvelsen av tjenesten i virksomheter, i kommunen, i egen enhet og i 
samfunnet for øvrig gjennom systematisk og metodisk arbeid. Utprøving av metoder som 
kan effektivisere tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og samordnede tilsyn er nødvendig av 
hensyn til omfanget av tjenesten og knappe ressurser. 
 
Tabell 1 Mål for tjenesten i perioden 2013 -2016 

Hovedmål Mål Ansvar Måloppnåelse 

1. Bidra til at 
helsehensyn blir 
ivaretatt i 
offentlig 
planlegging 
(Plan- og 
bygningslov). 

a) Deltakelse i 
arbeidsgruppe for 
kommuneplan-
revisjonen. 

b) Gi uttalelser i alle 
reguleringsplaner.  

Kommune- 
overlegen 
 
 
Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Deltatt på alle 
aktuelle 
kommuneplan-
revisjonsmøter. 

 Det er gitt 
uttalelse til alle 
reguleringsplaner.  

2. Bidra til at 
skolene oppnår 
og 
opprettholder 
miljørettet 
helsevern 
godkjenning. 

a) Lede samhandlings-
fora for godkjenning 
av skolene. 

b) Delta på søknads-
konferanser for nye 
eller endringer og 
utvidelser i 
eksisterende skoler. 

c) Tilsyn i samtlige skoler 
hvert 3. år. 

Kommune-
overlegen  
 
Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  
 

 Det er holdt 4 – 6 
møter hvert år. 

 Deltakelse på alle 
ønskede søknads-
konferanse 

 Det er ført tilsyn i 
1/3 av skolene 
hvert år. 
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3. Bidra til at 
barnehagene 
oppnår og 
opprettholder 
miljørettet 
helsevern 
godkjenning. 

a) Delta i 
søknadskonferanser 
for godkjenning av nye 
eller endringer i 
eksisterende 
barnehager. 

b) Tilsyn i samtlige 
barnehager hvert 3. år. 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Deltakelse på alle 
ønskede søknads-
konferanser. 

 Det er ført tilsyn i 
1/3 av 
barnehagene 
hvert år. 

4. Bidra til å spre 
miljørettet 
helsevern-
informasjon til 
befolkningen. 

a) Nyhetsbrev fra 
miljørettet helsevern.  

b) Utarbeide aktuelle 
internettsider  

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Det er utgitt 3-4 
nyhetsbrev i året. 

 Internettsidene er 
oppdaterte. 

5. Rådgivings-
tjeneste i 
universell 
utforming  

a) Møter i 
rådgivingsgruppa for 
universell utforming 
ved behov. 

b) Gi råd om universell 
utforming i alle 
aktuelle sak. 

 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Rådgivingsgruppa 
fungerer som 
forutsatt. 

 Universell 
utforming og 
miljørettet 
helsevern påpekes 
i alle saker. 

6. Skaffe oversikt 
over 
virksomheter 
som har 
installasjoner 
som kan spre 
Legionella via 
aerosoler. 

a) Gradere risiko-
virksomhetene i en 
ros-analyser 

b) Utarbeide 
revisjonsplan 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Oversikt foreligger 
31.12.2014. 

 Risikogradering er 
gjennomført 
31.12.2014. 

 Tilsyn er 
gjennomført 
31.12.2015. 

7. Fastsette 
risikobaserte 
tilsyn. 

a) Tilsynsprogram 
b) Plan for de enkelte 

tilsyn 
c) Årlig oversikter 
 

Kommune-
overlegen   
 
Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Tilsynsprogram 
revideres innen 
31.12.2016. 

 Tilsynsplan 
utarbeides 
suksessivt. 

 Oversikten over 
miljørettet 
helsevern 
revideres 
31.12.2014 

8. Revisjon med 
skadedyr-
bekjempere 

a) Skaffe oversikt over 
skadedyrbekjempere i 
kommunen 

b) Gjennomføre tilsyn 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Oversikt foreligger 
15.1.2014. 

 Tilsyn er 
gjennomført 
31.12.2014. 
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9. Oppfølgende 
systemtilsyn i 
asylmottak 

a) Oppfølging fram til alle 
pålegg om retting er 
utført 

Kommune-
overlegen  
Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Retting av pålegg 
er verifisert 
lukket. 

10. Behandle saker 
fra innbyggerne 
som kan 
medføre 
vesentlige 
helsemessig 
ulemper for 
innbyggerne 

a) Helsediplomatisk 
metode prøves først 

b) Ordinær 
saksbehandling viss 
helsediplomati ikke 
når fram.  

 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Alle saker er 
behandlet 
innenfor 
saksbehandlings-
fristen på 4 uker. 

 Alle saker følges til 
det ikke lenger 
medfører en 
vesentlig 
helsemessig 
ulempe for 
innbyggerne 

11. Tilsyn med 
frisører, 
tatoverings-
virksomheter, 
skjønnhetspleie-
salonger o.l. 

a) Råd og veilednings-
tjeneste utføres på 
forespørsel. 

b) Tatoverings-
virksomheter 
revideres hvert 3. år. 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Råd er gitt. 
 Tilsyn er 

gjennomført hvert 
3. år. Første 
måling 2016. 

 

12. Tilsyn med 
badeanlegg, 
badstue og 
basseng. 

a) Revideres hvert 5. år. Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Revisjon er 
gjennomført en 
gang hvert 5 år, 
første måling 
31.12.2016. 

13. Forsamlings-
lokaler, 
restauranter o.l. 

a) Kontroll med 
overholdelse av 
tobakksskadeloven  

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Det gjennomføres 
enkelte 
stikkprøver i 
kombinasjon med 
annet tilsyn. 

14. Overnattings-
steder; 
campingplasser 

a) Revideres hvert 5 år Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Tilsynsfrekvensen 
er overholdt, 
første måling 
31.12.2014. 

15. Friluftsbade-
strender og 
offentlige 
rasteplasser. 

a) Revideres ved varme 
lange 
sommerperioder, 
hvert 5. år. 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Tilsynsfrekvens er 
overholdt. 

16. Vektorkontroll a) Bestemmelse av 
skadedyr og insekter. 

 

Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Ved behov. 
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17. Skadedyr-
kontroll 
smittevernloven 

a) Stor forekomst av 
rotter, byduer, katter 
o.a. skadedyr. 

Kommune-
overlegen  
Fagansvarlig 
for miljørettet 
helsevern  

 Beredskaps-
situasjon høyest 
prioritering.  
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DEL II 

Informasjon 

En viktig del av miljørettet helsevern tjenesten er råd og veiledningstjenesten. Tjenesten skal 
utvikles for å gjøre kommunen, innbyggere og virksomheter kompetente til å løse sine egne 
utfordringer og slik at miljørettet helseverntjenestens oppgave blir å informere og henvise til 
hvor de ellers kan innhente kunnskaper fra.     
 
Intern informasjon mellom fagansvarlig for miljørettet helsevern og kommuneoverlegen 
graderes i forhold til alvorlighet. Fagansvarlig for miljørettet helsevern melder til 
kommuneoverlegen etter behov. 
  
Internett informasjon: Miljørettet helseverntjenesten opprettholder egen informasjonsside 
på Ringerike kommunes nettside (Miljørettet helsevern). 
 
Lokale media: Kommunelegen, Miljørettet helsevern informerer og holder lokale media 
oppdatert på forhold som er av betydning for folk flest.  
 
Nyhetsbrev: Miljørettet helsevern utgir 3-4 nyhetsbrev hvert år som distribueres til samtlige 
ledere for helseinstitusjoner, barneinstitusjoner, kommunens ledelse, aktuelle 
tjenesteområder og de som ellers ønsker det. Nyhetsbrevene legges på fast side på 
kommunens internett Nyhetsbrev.   

Saksbehandling: 

Miljørettet helsevern har utarbeidet egne prosedyrer for saksbehandling og egen 
vedtaksmal. Systemtilsyn og ordinær saksbehandling følger Forvaltningslovens og 
Offentlighetslovens bestemmelser. Alle saker vurderes opp mot formålsbestemmelsen i 
Folkehelseloven. Viss sakene ikke er relevante i forhold til loven og prioriteringer gjort i 
denne planen, oversendes saken til den instans i kommunens som har det best tilpassede 
lovverket med kopi til avsender. 
 
Brev, notater og e-post registreres i kommunens E-sak og som papirformat på kommunens 
dokumentsenter. Henvendelser som er grensetilfeller i forhold til regelverket, registreres når 
det er foretatt interne avklaringer i forhold til myndighetsområde og behandlingsform. 

Myndighetsutøvelse 

Tilsyn gjennomføres som metode for å bidra til å sikre at innbyggerne ikke utsettes for 
faktorer som kan medføre vesentlig helsemessig ulemper vurdert av helsefaglig kompetanse 
godkjent av Kommuneoverlegen. I skoler og barnehager er miljørettet helsevern å anse som 
«Barnas arbeidstilsyn». Miljørettet helsevern i Ringerike kommune vektlegger at mål med 
tilsynet skal være «å utvikle miljørettet helsevernkompetansen» i planperioden.  Arbeidet 
prioriteres etter alvorlighetsgrad og omfang. ROS-analyse1 og SWOT-analyse2 legges til grunn 
for prioriteringer. Barn og unge prioriteres høyest. Miljørettet helseverntjenesten og -
myndighetsutøvelsen er basert på en ROS-analyse (Tabell 2) og SWOT- analyse (Tabell 3).  
Kriteriene for risikobaserte tjeneste og tilsyn framgår av etterfølgende tabell (Tabell 4). 

                                                           
1
 Risiko- og sårbarhetsanalyse der: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens 

2
 (SWOT= Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
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Tabell 2 ROS-analyse 

SANN- 
SYNLIGHET 

 

KONSEKVENS 

Ubetydelig Mindre 
alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært 
sannsynlig 

  Infeksjoner Astma/allergi.  
 

   

Meget 
sannsynlig 

   Støybelastning 
 

Ulykker    

Sannsynlig   Radon 
Stråling 
(solarier) 

Psyk.sos.miljø 
Luftforurensning 
og inneklima. 

 Epidemi  

Mindre 
sannsynlig 

      Legionella,  
Allmennfarlige 
smittsomme 
sykdommer 

Pandemi  

Usannsynlig 
 

         

 
Tabell 3 SWOT- analyse 

SWOT – analyse for miljørettet helseverntjenesten 

Interne 
forhold 

Styrker 
(Strengths) 

Høy fagkompetanse 
Lang ansenitet 
God og allsidig 
metodekompetanse 
Utviklingskompetanse. 

Svakheter 
(Weaknesses) 

Lav bemanning 
Sårbar ved vakanse 
Stort arbeidspress 
Lavt prioritering av 
ledelsen. 

Eksterne 
forhold 

Muligheter 
(Opportunities) 

Felles tilsyn med 
andre kommunale og 
statlige tilsyn. 
Involvering av annen 
fagekspertise. 
Innleie av revisorer 
(f.eks. røykeloven og 
Legionella kontroll). 

Trusler 
(Threats) 

Epidemier, 
pandemier, 
naturkatastrofer, 
større branner og 
andre beredskaps-
situasjoner. 

 
Tabell 4 Kriterier for risikobasert tjeneste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prioritering: Kriterier for risikovurdering: 

 Enkelt-
individ 

a. Overhengende fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. 

 Barn og 
unge 

a. Vesentlig helsemessig ulempe. 
b. Bekymring for helsemessig ulempe over tid 
c. Helse- og trivselsfremmende arbeid 

 Folk flest a. Tilrettelegging for funksjonshemmede  
b. Universell utforming  
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Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med 
virksomheter i forhold til deres overholdelse av folkehelseloven og forskrifter hjemlet i 
denne loven. Systemtilsyn er anbefalt metode og utføres i henhold til fastsatte prosedyrer. 
Tilsyn kan gjennomføres rutinemessig eller som hendelsesbaserte tilsyn grunnet i mistanke 
om manglende samsvar med helselovgivningen.  
 
Henvisning til program for miljørettet helseverntilsyn samt prosedyrer for tilsyn, intervjuer, 
saksbehandling og bruk av virkemidler inngår i planen. Krav til tilsynsmyndigheten og 
tilsynsteamets kompetanse, framgår av programmet. Tilsyn utført av miljørettet helsevern er 
å anse som tredjeparts tilsyn (eksternt tilsyn også ved tilsyn i egen kommune). Systemtilsyn 
kan foregå både vertikalt og horisontalt i organisasjonen og kan gjennomføres felles eller 
kombinert med andre myndigheter (forskjellige tema for tilsyn) eller samordnet med andre 
myndigheter (samme tema).  
 
Program for systemtilsyn utarbeides for 3 år av gangen med en årlig handlingsplan og 
revideres årlig med nye ettårige handlingsplaner. Gjennomførbarheten av programmet 
relateres til ROS-analysen (Tabell 2) og SWOT-analysen (Tabell 3) og skal utføres som 
risikobaserte tilsyn (Tabell 4). 
 
Systemtilsyn skal følger en modell etter E. W. Deming’s kvalitetssirkel for kontinuerlig 
forbedring av tjenesten. Funn i virksomheter innpasses i modellen.  

Godkjenning av virksomheter 

Godkjenning av virksomheter skal være basert på en fullstendig søknad eller melding fra eier 
eller leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding 
foreligger. Virksomheter kan ikke påregne oppstart før den er i samsvar med 
helselovgivningens krav til godkjenning og helsemessig forsvarlighet. Det er utarbeidet egen 
prosedyre for behandling av meldinger og søknader om godkjenning. Det er utarbeidet et 
prosesskart i samarbeid med Oppvekstenheten, Eiendomsdrift, Byggesakskontoret, 
Miljørettet helsevern og Kommuneoverlegen for behandling av søknader om godkjenning i 

Figur 3 Modell for utvikling av tjenesten (Demings-kvalitetssirkel) 

•Kontroll med 
tjenesten 

•Sikring av 
tjenesten 

•Plan-legging 
av tjenesten 

•Korrigering 
av tjenesten 

Utvikle Plan 

Arbeid Sjekk 
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Figur 4 Formell utforming av miljørettet helsevernprosedyrene 

henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av kommunale 
barnehager. Tilsvarende prosess planlegges utført for private søkere. 

Del III 

Prosedyrer 

Prosedyrer tilknyttet plan for miljørettet helsevern skal ha en entydig formell identitet. 
Utarbeiding og vedlikehold av prosedyrer er et kontinuerlig arbeid og skal framlegges for 
leder for godkjenning.  
Alle formelle styrende prosedyrer som skal inngå i «Internkontrollsystem for miljørettet 
helsevern» skal ha fast tekst og gjenkjennbar utforming (Figur 4). 
 
 
 
Topptekst første side: 

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR MILJØRETTET HELSEVERN  

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen   
Utarbeidet av:   Dato:  
Godkjent av leder:  Versjon:  Dato:  
  Innholdsfortegnelse i prosedyrene: 

 Prosedyretittel: PROSEDYRE FOR …. 
 Innhold ellers:  

 Hensikt 
 Omfang 
 Ansvar og myndighet 
 Beskrivelse 

 Prosess 

 Registreringer 
 Tillegg 

 Topptekst øvrige sider: «Internkontrollsystem for miljørettet helsevern i 
Ringerike kommune» 

 Bunntekst: Sidenummer i venstre nedre hjørne fra side nummer «2» 
 

Oversikt over tilhørende dokumenter: 
Plan for miljørettet helsevern i Ringerike kommune 2014-2016 inneholder to typer prosedyresett; ett 
for styringssystemet og ett for fag- og metoderelaterte prosedyrer.  
 
I: Tilhørende dokumenter til Plan for miljørettet helsevern. 

Program for miljørettet helseverntilsyn 2104-2016 
Plan for miljørettet helseverntilsyn 2014 
Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2104-2106  

 
II: Prosedyrer knyttet til styringssystemet, styrende dokumenter 

Prosedyrer for styring med plan for miljørettet helsevern 
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III: Prosedyrer for utførelse av miljørettet helsevernfagfeltet, fag- og metoderelaterte prosedyrer: 

Prosedyre for tilsyn 
Prosedyre for intervjuer 
Prosedyre for saksbehandling 
Prosedyre for godkjenning 
Prosedyre for bruk av virkemidler 
Prosedyre for hendelsesbaserte tilsyn 
Prosedyre for behandling av bekymringsmelding fra innbyggerne 
Prosedyrer for rapportering 

 
IV. Tilleggslister 

Skjemaer 
Sjekklister 
Virksomhetsoversikter 
Statusoversikter tilsyn og godkjenning 
m.m. 

DEL III  

Styring med tjenesten 

Første utgave av plan for miljørettet helsevern skal gjennomgås og godkjennes av Ringerike 
kommunestyre. Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for 
at planen revideres minst en gang i året og oftere ved behov. Fagansvarlig for miljørettet 
helsevern har ansvar for revidering av planen. Grunnlaget for revidering er resultater fra 
Rådmannens gjennomgang, Kommuneoverlegens tilbakemelding, innspill fra reviderte 
virksomheter, lov- og forskriftsendringer, risikoforhold i kommunen, samt egen erfaring.  
Planen vurderes opp mot Figur 3 Modell for utvikling av tjenesten (Demings-kvalitetssirkel)  
 

Oversikt over lover og forskrifter 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 
Forskrift om skadedyrbekjempelse 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)  
Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid 
Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) 
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]. 
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Om programmet 
Programmet er utarbeidet av Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern 
for å dokumentere kommunens prioriteringer av tilsyn av virksomheter, eiendommer og 
lokaler vi plikter å føre tilsyn med. Utvalg av virksomheter og eiendommer er basert på 
risikovurderinger. Det vil si at tilsyn prioriteres på områder hvor det er stor sannsynlighet for 
at feil kan inntreffe og hvor konsekvensene av feilene kan bli alvorlige for liv og helse. 

Programmet inngår i Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 og begge dokumenter 
utarbeidet med formål om å oppfylle kommunens ansvar gitt i Lov om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) § 30. Internkontroll. Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016 skal 
suppleres med årlige oversikter og planer for hvert enkelt tilsyn. Programmet er delt inn i to 
typer kategorier ut i fra egen erfaring med behov og risikoforhold. 

 

Mål:  «Å utvikle miljørettet helsevernkompetansen» 

Hensikt:  Synliggjøre at tilsyn er planlagte, forberedte, forutsigbare og rettferdige. 

Ansvar   Kommuneoverlegen  

Myndighet:  Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern e.f. 

Prioritering:  Helse og miljø for innbyggerne i Ringerike kommune 

Målgruppe:  Alle innbyggere og med høyest fokus på barn og unge 

Risikobasert 
tilsyn:  

Tilsyn gjennomføres der det er størst sannsynlighet for at noe kan gå galt 
og hvor konsekvensene av feil er store. 

Lovhjemmel:  Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og tilhørende forskrifter 

 

 

Typer av tilsyn: Metodebeskrivelse: 

Systemtilsyn Dokumentgransking, intervjuer, inspeksjon, stikkprøvetaking, 
horisontalt og vertikalt i organisasjonen.  

Tematilsyn: Intervjuer, inspeksjon, stikkprøver, horisontalt og vertikalt i 
organisasjonen. 

Inspeksjon: Befaring av lokaler og uteområder, innsyn i dokumenter. 

Stikkprøver: F.eks. foto, video, temperatur-, luft-, lyd- eller lysmålinger, 
vannprøver, materialprøver o.a. 

Selvevaluering: Virksomhetene rapporterer på anmodning fra tilsynsmyndigheten 
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PLANLAGTE TILSYN I PERIODEN 2014 – 2016 

Kategori I: Virksomheter, lokaler og eiendommer som er tilgjengelig for allmennheten 

Lov og 
forskrift 

Virksomhets-
typer 

Fre-
kvens 

Tilsyns-
kriterier: 

Tilsyns-
metode: 

Tilsynsperioder   

2014 2015 2016 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern i 
barnehager 
og skoler mv 
§ 25 Tilsyn.  

Barnehager, 
grunnskoler og 
videregående 
skoler 
 

Hvert 
3. år 

Smittevern, 
inneklima, 
psykososialt 
miljø, fysisk 
miljø,  
ulykkesrisiko, 
internkontroll 

Systemtilsyn, 
tematilsyn 
og 
inspeksjoner 
 
Selv-
evaluering 

Hele 
året 
 
  
 

Hele 
året 
 
  
 

Hele 
året 
 
 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern,  
§ 6 Tilsyn og 
virkemidler  
 
 

Turistbedrifter, 
asylmottak, 
utdannings-
institusjoner, 
forsamlings-
lokaler, 
restauranter 
o.l.  

Hvert 
5. år 

Smittevern, 
inneklima,  
sanitære 
forhold, sosialt 
miljø,  
ulykkesrisiko,  
intern-kontroll 

Systemtilsyn, 
tematilsyn 
og 
inspeksjoner 

Hele 
året  
 
  
  
 
 
 

Hele 
året 
 
   
 
 

Hele 
året 
 
  

Forskrift om 
hygienekrav 
for frisør-, 
hudpleie-, 
tatoverings- 
og 
hulltakings-
virksomhet 
m.v. § 8. 
Tilsyn og 
virkemidler 

Tatoverings-
virksomheter, 
o.l. 

Hvert 
5. år 

Smittevern,  
fysisk miljø, 
intern-kontroll. 

Inspeksjoner Hele 
året 
 
  

Hele 
året 
 
   

Hele 
året 
 
   

Forskrift om 
badeanlegg, 
bassengbad 
og badstu 
m.v. § 19 
Tilsyn. 

Private og 
offentlige 
badeanlegg 
beregnet for 
publikum 

Hvert 
5. år 

Internkontroll, 
sanitære 
forhold, 
badevanns-
kvalitet og vann-
behandling, 
smittevern 

Tematilsyn Høst, 
vinter, 
vår 
  
  

Høst, 
vinter, 
vår 
  
  

Høst, 
vinter, 
vår 
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Kategori II Generell om omgivelseshygiene, tilsyn inngår ofte i andre tilsyn, jf. kategori I 

Lov og 
forskrift 

Virksomhets-
typer 

Fre-
kvens 

Tilsyns-
kriterier: 

Tilsyns-
metode: 

Tilsynsperioder   

2014 2015 2016 

Forskrift om 
vannforsynin
g og 
drikkevann 
(Drikkevanns
-forskriften) 
§ 16 Tilsyn 
og vedtak. 

Private og 
offentlige 
vannverk  

v/ 
behov 

Omgivelses-
hygiene 
  

Systemtilsyn, 
tematilsyn, 
saks-
behandling 

Hele 
året 
 
  

Hele 
året 
 
  
 
  

Hele 
året 
 
  
 
  

Tobakks-
skadeloven § 
13. Tilsyn 
med røyke-
forbudet 

Lokaler og 
transport-
midler for 
allmennheten  

v/ 
behov 

Røykfri luft Inngår som 
tema i alle 
typer tilsyn.  

Hele 
året 
 
  

Hele 
året 
 
  

Hele 
året 
 
  

Forskrift om 
skadedyr-
bekjempelse 
§ 5-2 Tilsyn 

Skadedyr-
bekjempelse 

v/ 
behov 

Bruk av 
bekjempelses-
midler, 
internkontroll 

Inngår i alle 
typer tilsyn 
Systemtilsyn 

Hele 
året 
 
  

Hele 
året 
 
  

Hele 
året  
  

Lov om 
folkehelse-
arbeid 
(Folkehelse-
loven) 
§ 13 
Gransking 

Alle typer 
virksomheter, 
lokaler og 
eiendommer 

v/ 
behov 

Omgivelses-
hygiene  
bekymrings-
meldinger fra 
innbyggere. 

Hendelses-
baserte 
tilsyn og selv 
evaluering. 

Hele 
året 
  
 

Hele 
året 
  
 

Hele 
året 
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Begrepsforståelse: 

Begreper Betydning: 

Tilsynsteam: Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og 
eventuelt en fagekspert og/eller sekretær. 

Tilsynsansvarlig Er den som er ansvarlig for myndighetsutøvelsen. 

Tilsynsleder Er den som planlegger og leder gjennomføringen tilsyn. 

Sekretær/ 
tilsynsmedarbeider 

Er den som noterer opplysninger, funn og observasjoner under 
tilsynet. 

Fagekspert: Tilsynsteamet kan ha med eksperter fra andre fagområder som 
deltaker i tilsynsteamet.  

Observatør: Tilsynsteamet kan ha med personer som observatører, det kan 
være personer under opplæring. 

Ledsager Virksomheter som føres tilsyn med, kan ha med seg en ledsager. 

Samordnet- eller 
fellestilsyn: 

Tilsyn kan være samordnet eller felles med andre 
tilsynsmyndigheter og omhandle samme eller ulike tema. 

Tilsyn / revisjon: Tilsyn kommer av «å se». Revidere kommer av «å høre». Vi 
bruker begge begrepene i myndighetsutøvelsen.  

Internkontroll: Virksomhet gjennomfører egenkontroll med oppfølging av lover 
med tilhørende forskrifter og eget internkontrollsystem.  

Leders gjennomgang: Leder for organisasjonen gjennomfører kontroll med at 
underordnede virksomheter overholder lov- og forskriftskrav 
samt internkontrollsystem. 

Offentlig tilsyn: 1. Offentlige myndigheters kontroll med virksomheter.  
2. Verifiserte eksterne revisorer. (Oppfølging tobakksskadeloven 
og Legionellabestemmelsene). 

Vertikale tilsyn: Tilsynet gjennomføres i samme enhet fra øverste leder via 
mellomledere og til medarbeidere i virksomheten («top-down»). 

Horisontale tilsyn: Tilsynet gjennomføres ved å vurdere flere enheter på samme nivå 
i virksomheten («på tvers»).    

Funn og bevis: Bevis er funn som kan dokumenteres på minst to måter. 

Avvik Manglende oppfyllelse av lov- og forskriftskrav eller 
internkontrollsystem. Avvikene kan graderes i «mindre alvorlig», 
«alvorlig» og «svært alvorlige» avvik. 

Samsvar  Funn som kan relateres direkte til oppfyllelse («samsvar med») av 
lov- og forskriftskrav. 

Misforstått Et forhold som ikke er avvik eller manglende samsvar, men 
direkte ukorrekt eller misforstått. 

Observasjoner - 
merknader 

Er registrerte forhold på områder der virksomheten kan bli bedre.   
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Lovhenvisning 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 

m.v. 

 Forskrift om skadedyrbekjempelse 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)  

 Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid 

 Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer 

 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). 

 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]. 
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Hensikt:  
Alle planlagte systemtilsyn utført av kommunens helsemyndighet i henhold til Lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) skal gjøres kjent for eiere og ledere av de virksomheter, 

lokaler og eiendommer vi fører tilsyn samt for politikere og innbyggere. Tilsynene skal være 

kjente, forberedte og forutsigbare. Utvalg av tilsyn skal oppleves rettferdig. Oversikten over 

miljørettet helseverntilsyn er et ledd i oppfyllelsen av Folkehelselovens § 30 Internkontroll 

som krever at tilsyn skal dokumenteres særskilt.  

Mål: «Å utvikle miljørettet helsevern kompetansen». 

Beskrivelse:  
Kommuneoverlegen har utarbeidet «Plan for miljørettet helseverntjenesten 2014-2016» med 

et tilhørende «Program for systemtilsyn miljørettet helsevern 2014-2016».   

Denne 1-årige oversikten over miljørettet helseverntilsyn offentliggjøres for å gjøre kjent 

hvilke tilsyn vi planlegger å gjennomføre i 2014. Virksomhetene det skal føres tilsyn med, vil 

i god tid før gjennomføring av tilsynet, bli informert direkte slik at tilsyn kan avtales og 

gjennomføres planlagt og forutsigbart for begge parter. 

 

Vi gjør oppmerksom på at hendelsesbaserte tilsyn basert på mottatte bekymringsmeldinger, 

oppfølgende tilsyn og uanmeldte inspeksjoner vil bli gjennomført utenom denne 

årsoversikten. Hendelsesbaserte tilsyn basert på bekymringsmeldinger vil ikke bli 

forhåndsvarslet. Videre er vi åpne for at virksomhetene kan be om informasjonsmøter og 

veiledning i deres arbeid med oppfyllelse bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende 

forskrifter. Anmodning om tilsyn f.eks. i tilknytning til beredskap eller på anmodning fra 

overordnede sentrale myndigheter kan komme i tillegg til denne planen. 

 

Plan for miljørettet helsevern tilsyn i 2014 
  

I. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  

 
Barnehager  
Tema:   § 17 Smittevern 
Kriterier:  Hygiene, sanitære forhold, avfallshåndtering 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Våren 2014 
 
Barnehager 
Tema:    § 12 Psykososiale forhold 
Kriterier:  Mobbing og trivsel 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 
Barnehager  
Tema:   § 6. Krav om godkjenning  
Kriterier:  Fysisk miljø og inneklima   
Tilsynsmetode:  Questbackundersøkelse - selvevaluering 
Tilsynsperiode:  Høst   
 
Barnehager og skoler  
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Tema:   § 19. Inneklima/luftkvalitet  
Kriterier:  Radoninnhold i innelufta 
Tilsynsmetode:  Questback – undersøkelse  
Tilsynsperiode:  Høst   

Skoler  
Tema:   § 6. Krav om godkjenning    
Kriterier:  Fysisk miljø og inneklima 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter   
Tilsynsperiode:  Vår og høst   

Skoler 
Tema:    § 12 Psykososiale forhold 
Kriterier:  Mobbing og trivsel 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Vinter, vår og høst 
 
II. Forskrift om miljørettet helsevern  

Overnattingssteder 
Tema:   § 10 Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer    
Kriterier: Inneklima, smittevern, ulykkesforebygging, sosialt miljø, o.l. 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Sommer  
 
Dusjanlegg 
Tema:   Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol 
Kriterier:  Forebyggende Legionelletiltak i vannsystemer som kan spre aerosoler. 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 
III. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakingsvirksomhet m.v. og Forskrift om strålevern og bruk av stråling 

(strålevernforskriften) 

Solarier  
Tema:   § 12. Meldeplikt 
Kriterier:  Hygiene, sanitære forhold, stråledose, m.m. 
Tilsynsmetode:   Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Vår og høst 

 

IV. Forskrift om skadedyrbekjempelse 

Skadedyrbekjempelse 

Tema:   Kapittel III. Gjennomføring av skadedyrbekjempelse 
Kriterier:  Bruk av bekjempelsesmidler, m.m. 
Tilsynsmetode:  Besøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Hele året. 
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KS sak 73-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/1149-7  Arkiv: G70   

 
Sak: 100/14 
 
ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset tas til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
 
«og rådmannens vurdering» strykes i vedtaket. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Holten endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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  Sak 73/14 s. 2 
 

   

 

ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/1149  Arkiv: G70   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 06.05.2014 
100/14 Formannskapet 13.05.2014 
73/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset og rådmannens vurdering tas til orientering. 
 

Beskrivelse av saken 

Fontenehuset Hønefoss hadde i 2013 10-årsjubileum, og har i dag 152 medlemmer. Av 
disse er 123 fra Ringerike kommune, 17 er fra Hole kommune, 4 er fra Jevnaker kommune 
og 8 medlemmer kommer fra andre kommuner. 

Av medlemsmasser er bare 49 personer registrert i årsrapporten som aktive medlemmer og 
et gjennomsnitts besøktall på 12 personer/dag i årets siste måned. 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen gratulerer med 10-årsjubileet og den responsen og anerkjennelsen 
Fontenehuset etter hvert har oppnådd både lokalt og sentralt.  

Årsrapporten viser tydelig at antall aktive medlemmer er relativt begrenset, og at disse i 
snitt benytter Fontenehuset 5 dager/mnd. Rådmannen registrerer at antallet som benytter 
Fontenehuset hver dag er relativt beskjedent, og håper dette antallet vil øke sett i relasjon 
til hvor mange mennesker som er registrert med psykiske problemstillinger i Ringerike 
kommune, og hvor mye penger Ringerike kommune betaler for tilbudet årlig. 
Rådmannen konstaterer at årsrapporten ikke inneholder økonomiske oversikter eller 
regnskap. Dette er et krav i forhold til en organisasjon som disponerer offentlige midler, et 
krav som også er presisert i kommunens vedtak om økonomisk støtte på 1 mill. kroner for 
2013. Rådmannen gjør oppmerksom på at en søknad om midler for 2015 ikke kan 
behandles før nevnte regnskapsoversikter foreligger. 
 

Vedlegg 

 Årsrapport Fontenehuset 2013 

 
 Ringerike kommune, 25.04.2014 
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  Sak 73/14 s. 3 
 

   

 

 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99923 
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KS sak 74-14 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/987-3  Arkiv: 255 &14  

 
Sak: 99/14 
 
RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2013  
 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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  Sak 74/14 
 

 

RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2013  
 

Arkivsaksnr.: 14/987  Arkiv: 255 &14  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/14 Formannskapet 13.05.2014 
74/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen eier 126 andeler i Ringerike kornsilo SA, noe som utgjør grovt sett 7 pst. av 
totalt antall andeler.  
 
Beskrivelse av saken 
Hovedvirksomheten til Ringerikes Kornsilo er drift av kornmottaket. I tillegg omsettes 
handelsvarer som mineralgjødsel, såkorn og plantevernmidler. Kornsiloen fikk et godt 
resultat i 2013, på kr 2.208.216,- før skatt. Omsetningen økte med drøyt 15 %. 
Egenkapitalen er solid og styret er godt tilfreds med den økonomiske situasjonen i 
bedriften.  

 
Rådmannens vurdering 
Det foreslås at saken tas til orientering.  

 
Vedlegg: Årsberetning og regnskap 2013 Ringerikes Kornsilo SA  

 
 
 
 Ringerike kommune, 29.04.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 Rådmann 
 
saksbehandler: Maria Rosenberg 
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RINGKOLLSTUA AS - GENERALFORSAMLING 2014  
 

Arkivsaksnr.: 14/1095  Arkiv: 255   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/14 Kommunestyret 22.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til nye vedtekter for eiendomsselskapet ”Ringkollstua AS” vedtas. 
 

Beskrivelse av saken 

 Ringerike kommune ble i 2013 eneeier av Ringkollstua, som forvaltes av kommunens 
eiendomsselskap ”Ringkollstua AS”. 

På grunn av endringer i eiersits er det nødvendig med en justering av vedtektene under 
årets generalforsamling. Endringene er i hovedsak knyttet til forslagets § 3 og § 6. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til nye vedtekter for eiendomsselskapet ”Ringkollstua AS” 

 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2014 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Vedtekter for Ringkollstua AS 
Eid av Ringerike kommune 

Vedtatt av Ringerike kommunestyre: 22.5.2014 sak nr. 14/1095 
 
 
 
 

§1 Selskapets navn: 
Selskapets navn er Ringkollstua AS.  
Selskapet kontor er: Ringerike kommune, postboks 123, 3511 Hønefoss 
 
§2 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i Foretaksregistret. 

 
§3 Eiers formål/Selskapets oppgaver 
Eierkommunenes formål med sitt eierskap av Ringkollstua er: 

 Å sikre at Ringkollstua skal være en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og 
Nordmarka. Ringkollstua skal bidra til å tilrettelegge for naturopplevelser, idretts‐ og 
friluftsliv både i nærmiljøet Ringkollen og videre innover i Nordmarka, sommer som 
vinter. Eier legger stor vekt på tiltak som sikrer adgang/tilrettelegging for 
funksjonshemmede. 

 Ringkollstua skal tilby enkel servering/kioskvarer på utfartsdager til alle grupper som 
ønsker å ta Nordmarka i bruk og framstå et naturlig utgangspunkt for all aktivitet i 
Nordmarka med utgangspunkt på Ringkollen. 

 Ringkollstua skal være et naturlig midtpunkt for alle anlegg som er og vil bli etablert 
på og rundt Ringkollen. Eier ønsker at virksomhetens fokus blir vridd fra 
«Markastuekonsept», til senter for opplevelser, utfordringer, læringssituasjoner som 
bidrar til utvikling og mestring. Virksomheten kan også være arena/base for 
arbeidstrening og sysselsetting for de som av en eller annen grunn faller utenfor 
arbeidsliv og etablerte tilbud. 

 Det økonomiske grunnlag skal Ringkollstua finne så vel i det foranstående som i å 
tilby stuas lokaliteter til faglige og sosiale arrangementer, kurs og møter. 

Selskapets oppgaver er å eie og leie bort Ringkollstua til et eget driftsselskap som skal ivareta 
eiers formål og intensjoner med etablissementet. 

Ringkollstua AS skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eier anser som 
hensiktsmessig for å realisere eiers formål med selskapet. 
 
§ 4 Aksjekapital 
Aksjekapitalen skal være på NOK 4 622 000,-, fordelt på 4 622 aksjer. Ringerike kommune eier p.t. 
samtlige aksjer 
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§5 Aksjenes pålydende 
Aksjens pålydende er NOK 1 000,- pr. aksje. 

 
§6 Selskapets styre 
Styret skal ha inntil 3 medlemmer m/varamedlemmer Styret velges for en periode av 4 år, 
slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.  

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved 
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som 
er underlagt lovbestemt taushetsplikt.  Styret avgjør selv møteform og møtehyppighet. 
Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende 
gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler. 
 

§7 Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling 
med angivelse av dagsorden skjer med 14 dagers varsel til eier. Styrets årsberetning og 
regnskap i revidert stand skal være tilstilt hver aksjonær samtidig med innkalling til ordinær 
generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser. På den 
ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen 
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd 
3. Valg av styre og revisor 
4. Vedtektsendringer 
5. Andre saker som det tilligger generalforsamlingen å behandle 

 
Ethvert forslag som eier ønsker å behandle på generalforsamling skal være skriftlig og 
innsendt til styret senest tre uker før generalforsamlingen avholdes. Alle dokumenter som 
skal forelegges generalforsamlingen skal i varseltiden være utlagt på selskapets 
kontoradresse. 
 
§ 8 Møtegodtgjørelse 
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de til enhver tid 
gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Ringerike kommune. 
 

§ 9 Vedtektsendringer 
Foretakets vedtekter kan endres av kommunestyret. Før kommunestyret vedtar slike 
endringer, skal styret i foretaket ha anledning til å uttale seg. 
 
§ 10 Oppløsning av selskapet 
Kommunestyre kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av selskapet. Selskapets 
forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til Ringerike kommune. Styret plikter å 
melde fra til Foretaksregisteret om eventuell oppløsning. 
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