
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  27.11.2014  

Tid:   13:00     MERK TIDEN 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

ORIENTERING:    

RingeriksKraft v/Kjell Baug orienterer/rapporterer ca. kl. 16.30-16.50  

 

Eventuelle spørsmål til Rådmannen må foreligge skriftlig senest 2 dager før 

møtet.  Spørsmål og Rådmannens svar vil bli utdelt alle partigrupper Torsdag 

27. november 2014 før kl. 13.00. 

  

Direkte spørsmål i møtet og som ikke er forhåndsvarslet i tråd med det nevnte 

vil ikke bli besvart eventuell oversendt rådmannen for senere besvarelse. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari,  

e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no" } 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

 

 

SAKSLISTE  NR  10 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

137/14 14/1324    

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus   

 

138/14 14/2318    

 Månedsrapport september 2014   

 

139/14 14/529    

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14   

 



140/14 14/659    

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 

2015-2018  

 

 

141/14 14/1174    

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018   

 

142/14 14/227    

 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr   

 

143/14 14/2430    

 Betalingsreglement 2015   

 

144/14 14/780    

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal   

 

145/14 14/1892    

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -

revidert avtale mellom Hole og Ringerike kommune  

 

 

146/14 14/2173    

 Minnestein i Søndre park   

 

147/14 14/301    

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1324   Arkiv: 210 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

161/14 Formannskapet 21.10.2014 

128/14 Kommunestyret 30.10.2014 

179/14 Formannskapet 18.11.2014 

137/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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Månedsrapport september 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/2318   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

180/14 Formannskapet 18.11.2014 

138/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
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Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike 

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 

150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 

mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og 

Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig 

avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 
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 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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste 

driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges 

også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for 

Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 

 



   

 Sak 139/14 

 Side { PAGE }   

 

 

Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14  

 

Arkivsaksnr.: 14/529   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

139/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.14 med vedlegg. 
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Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/659   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

181/14 Formannskapet 18.11.2014 

140/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
 Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
 Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet for 

tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og Hønefoss 

skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

 

 

 

 
 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram som 

en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 

 

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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

160/14 Formannskapet 14.10.2014 

164/14 Formannskapet 21.10.2014 

20/14 Eldrerådet 27.10.2014 

31/14 Råd for funksjonshemmede 30.10.2014 

21/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

27/14 Ungdomsrådet 04.11.2014 

182/14 Formannskapet 18.11.2014 

141/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

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

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer  

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte  

14.10.2014.  

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen  

ble forslag til betalingsregulativet for 2015 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og  

handlingsprogram ble deretter lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014.   

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 
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Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil sikre 

at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud. 

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er behov 

for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd i 

kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Saksprotokoll FS sak 164/14 fra formannskapsmøte 21.10.2014 

3. Søknad om tilskudd fra Tour of Norway 

4. Søknad om tilskudd fra Veien tilbake 

5. Søknad om tilskudd fra Frivilligsentralen 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

169/14 Formannskapet 21.10.2014 

142/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt gebyr 

for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik linje 

med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. Ringerike 

kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta gebyr på 

selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i etterkant av 

arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 

Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger av 

både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 
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Sammenligning med andre kommuner 

Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette ikke 

tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen skal nå 

selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 

 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 



  Sak 142/14 

 

 Side { PAGE }   

 

tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 

 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 
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Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  

Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og lav 

inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må generes 

for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette er 

vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  
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Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av anleggene.  

 

Vedlegg 

 
1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. { HYPERLINK "http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1050" } 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 
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Betalingsreglement 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/2430   Arkiv: 231  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

183/14 Formannskapet 18.11.2014 

143/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens betalingsreglement skal vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med 

behandling av kommunens budsjett for kommende driftsår. Eventuelle endringer som vedtas i 

løpet av året vil bli innarbeidet i reglementet fortløpende. 

 

Beskrivelse av saken 
Betalingsreglement 2015 viser priser og egenandeler på de tjenestene som kommunen har 

valgt å prislegge. I betalingsreglementet vises også satser år 2014 for å vise utvikling i pris 

inn i år 2015. 

 

I forbindelse med sak om betalingsreglement 2014 (KS-sak 146/13), ble det vedtatt innføring 

av gebyr på papirfaktura. Etter juridiske vurderinger har rådmannen kommet fram til at det er 

kun fakturering fra Kulturskolen at et slikt gebyr kan pålegges. Rådmannen anbefaler derfor 

at gebyr på papirfaktura ikke gjennomføres. 

 

Økonomiske forhold 
Endringer i kommunens betalingsreglement påvirker kommunens samlede inntekter. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til betalingsreglement var vedlagt som et av høringsdokumentene i forbindelse med 

«Budsjett 2015 – Handlingsprogram 2015 – 2018» som hadde høringsperiode fra 22.10.2014 

til 04.11.2014. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har som en del av budsjettprosessen frem mot budsjett 2015 gjennomgått 

betalingsreglementet og justert prisene i tråd med lønns- og prisutviklingen generelt, men 

også vurdert pris i forhold til kostnad på tjenesten og sammenligninger med andre kommuner. 

For Ringerike kommune er det viktig å øke inntektsgrunnlaget og at inntekten økes på de 

områder hvor kommunen i dag har en høy subsidiering av tilbudet. Enkelte priser er styrt fra 

sentrale myndigheter og gir kommunen begrenset mulighet til selv å sette nivået. Inntektene 

som kreves inn for disse kommunale tjenestene er en viktig inntektskilde for å skape gode 
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tjenester for kommunens innbyggere. Endringer i priser vil også kunne endre vilkårene for 

tjenestetilbudet.  

 

Vedlegg 
Betalingsreglement 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 14/780   Arkiv: M16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

185/14 Formannskapet 18.11.2014 

144/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt vannverk 

og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på 

Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg 

har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 
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Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud i 

denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 

5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk om 

etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 

 

Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune og 

deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt avsides til i 

forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden søke om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom Hole og 

Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/1892   Arkiv: 026  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

187/14 Formannskapet 18.11.2014 

145/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 1.7.2015. 

Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å forankre 

samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet som gjelder 

for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og administrativt 

og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i forhold 

til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, husleie og 

administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 

Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. I 

korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 
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herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd 

bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis 

den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som en 

stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens øvrige 

avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får dermed 

samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader 

samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-1 

b m/ 1vedlegg.  

Link: ({ HYPERLINK "http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107" \l 

"KAPITTEL_6" }) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Minnestein i Søndre park  

 

Arkivsaksnr.: 14/2173   Arkiv: C42  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

188/14 Formannskapet 18.11.2014 

146/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på luftskipet 

Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 



  Sak 146/14 

 

 Side { PAGE }   

 

 
 

Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, det 

har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god sikt 

over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form og 

aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere benker, 

grillplass etc.  
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Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå merket 

opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted i 

65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt tiltak 

som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av parken der 

statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen er åpnere og 

lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å etablere en 

aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. Rådmannens 

vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 
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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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Arkivsaksnr.: 14/301   Arkiv: PLN 355  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

193/14 Formannskapet 18.11.2014 

147/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til sluttbehandling. 

Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, 

både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 

av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 

Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 
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Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 

kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet 

dersom det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan 

brukes. Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse 

punktene blir tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 

fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 

40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 

eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 

det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 

på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 

detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 

gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 

vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 

renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 

det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold 

utarbeida et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse 

og trase for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av 

tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 

at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  
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Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  

 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 

av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 

ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 

der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 

tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 

vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 

at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 

tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

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. 

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 
Støy 

Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i planbeskrivelsen, 

kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved gitte skjermingstiltak, 

bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på plankartet. Forslagsstiller 

ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding av støyvoll og støyskjerm, 

men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser i høringsperioden, samt 

hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå lagt inn en 

rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

1.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

2.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

3.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

4.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

5.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  27.11.2014  

Tid:   13:00   MERK TIDEN 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE:   

RingeriksKraft v/Kjell Baug orienterer/rapporterer ca. kl. 16.30-16.50 

 

Eventuelle spørsmål til rådmannen må foreligge skriftlig senest 1 dag før 

møtet.  Spørsmål og rådmannens svar vil bli utdelt alle partigrupper torsdag 

27. november 2014 før kl. 13.00. 

  

Direkte spørsmål i møtet og som ikke er forhåndsvarslet i tråd med det nevnte 

vil ikke bli besvart men oversendt rådmannen for senere besvarelse. 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari   

e-post sek@ringerike.kommune.no 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  10 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

137/14 14/659    

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 

2015-2018  

 

 

138/14 14/1174    

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018   

 

139/14 14/2430    

 Betalingsreglement 2015   



 

140/14 14/2318    

 Månedsrapport september 2014   

 

141/14 14/529    

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14   

 

142/14 14/1324    

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus   

 

143/14 14/227    

 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr   

 

144/14 14/780    

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal   

 

145/14 14/1892    

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -

revidert avtale mellom Hole og Ringerike kommune  

 

 

146/14 14/2173    

 Minnestein i Søndre park   

 

147/14 14/301    

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/659   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

181/14 Formannskapet 18.11.2014 

137/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
 Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet 

for tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og 

Hønefoss skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram som 

en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 
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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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

182/14 Formannskapet 18.11.2014 

138/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

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

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer  

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte  

14.10.2014.  

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen  

ble forslag til betalingsregulativet for 2015 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og  

handlingsprogram ble deretter lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014.   
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Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil sikre 

at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud. 

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er behov 

for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd i 

kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Saksprotokoll FS sak 164/14 fra formannskapsmøte 21.10.2014 

3. Søknad om tilskudd fra Tour of Norway 

4. Søknad om tilskudd fra Veien tilbake 

5. Søknad om tilskudd fra Frivilligsentralen 
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 Ringerike kommune, 04.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Betalingsreglement 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/2430   Arkiv: 231  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

183/14 Formannskapet 18.11.2014 

139/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens betalingsreglement skal vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med 

behandling av kommunens budsjett for kommende driftsår. Eventuelle endringer som vedtas i 

løpet av året vil bli innarbeidet i reglementet fortløpende. 

 

Beskrivelse av saken 
Betalingsreglement 2015 viser priser og egenandeler på de tjenestene som kommunen har 

valgt å prislegge. I betalingsreglementet vises også satser år 2014 for å vise utvikling i pris 

inn i år 2015. 

 

I forbindelse med sak om betalingsreglement 2014 (KS-sak 146/13), ble det vedtatt innføring 

av gebyr på papirfaktura. Etter juridiske vurderinger har rådmannen kommet fram til at det er 

kun fakturering fra Kulturskolen at et slikt gebyr kan pålegges. Rådmannen anbefaler derfor 

at gebyr på papirfaktura ikke gjennomføres. 

 

Økonomiske forhold 
Endringer i kommunens betalingsreglement påvirker kommunens samlede inntekter. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til betalingsreglement var vedlagt som et av høringsdokumentene i forbindelse med 

«Budsjett 2015 – Handlingsprogram 2015 – 2018» som hadde høringsperiode fra 22.10.2014 

til 04.11.2014. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har som en del av budsjettprosessen frem mot budsjett 2015 gjennomgått 

betalingsreglementet og justert prisene i tråd med lønns- og prisutviklingen generelt, men 

også vurdert pris i forhold til kostnad på tjenesten og sammenligninger med andre 

kommuner. For Ringerike kommune er det viktig å øke inntektsgrunnlaget og at inntekten 

økes på de områder hvor kommunen i dag har en høy subsidiering av tilbudet. Enkelte priser 

er styrt fra sentrale myndigheter og gir kommunen begrenset mulighet til selv å sette nivået. 

Inntektene som kreves inn for disse kommunale tjenestene er en viktig inntektskilde for å 
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skape gode tjenester for kommunens innbyggere. Endringer i priser vil også kunne endre 

vilkårene for tjenestetilbudet.  

 

Vedlegg 
Betalingsreglement 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Månedsrapport september 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/2318   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

180/14 Formannskapet 18.11.2014 

140/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 
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områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og 

Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig 

avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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 
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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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste 

driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges 

også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for 

Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 
 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14  

 

Arkivsaksnr.: 14/529   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

141/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.14 med vedlegg. 
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1324   Arkiv: 210 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

179/14 Formannskapet 18.11.2014 

142/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

169/14 Formannskapet 21.10.2014 

143/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt gebyr 

for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik linje 

med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. 

Ringerike kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta 

gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i 

etterkant av arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 

Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger av 

både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 

 

Sammenligning med andre kommuner 
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Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette ikke 

tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen skal nå 

selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 

 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 
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Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 

  

Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  
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Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og 

lav inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må 

generes for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette er 

vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  

Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av anleggene.  

 

Vedlegg 
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1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 1050 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 14/780   Arkiv: M16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

185/14 Formannskapet 18.11.2014 

144/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt vannverk 

og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på 

Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg 

har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 

 

Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud i 

denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 

5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk om 

etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 
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Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune og 

deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt avsides til i 

forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden søke om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom 

Hole og Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/1892   Arkiv: 026  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

187/14 Formannskapet 18.11.2014 

145/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 1.7.2015. 

Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å forankre 

samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet som gjelder 

for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og 

administrativt og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og 

rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i 

forhold til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, 

husleie og administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 

Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. I 

korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 
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herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd 

bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis 

den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som en 

stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens øvrige 

avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får dermed 

samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader 

samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-1 

b m/ 1vedlegg.  

Link: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_6) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Minnestein i Søndre park  

 

Arkivsaksnr.: 14/2173   Arkiv: C42  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

188/14 Formannskapet 18.11.2014 

146/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

Beskrivelse av saken 
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Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form og 

aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere benker, 

grillplass etc.  
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Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå merket 

opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted i 

65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt tiltak 

som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av parken der 

statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen er åpnere og 

lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å etablere en 

aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. Rådmannens 

vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 
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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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Arkivsaksnr.: 14/301   Arkiv: PLN 355  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

193/14 Formannskapet 18.11.2014 

147/14 Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til sluttbehandling. 

Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i 

planen, både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 

av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene 

i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 

Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 
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kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom 

det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes. 

Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir 

tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 

fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 

40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 

eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 

det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 

på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 

detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 

gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 

vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 

renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 

det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida 

et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase 

for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 

at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  

Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  
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 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 

av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 

ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 

der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 

tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 

vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 

at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 

tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

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. 

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Støy 
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Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i 

planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved 

gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på 

plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding 

av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser i 

høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå lagt 

inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

1.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

2.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

3.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

4.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

5.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Sak: 181/14 

 

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/659-7   Arkiv: 145  

 

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Forslag til vedtak: 
 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
 Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet 

for tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og 

Hønefoss skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

 

 

 

 



 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 

 

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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2015-2018 

Dette er et ambisiøst, dristig og fremtidsrettet budsjettforslag.  

Budsjettforslaget er et klart og tydelig svar på hvilke endringer som er nødvendige for å 
møte tidligere politiske vedtak og føringer. De siste års budsjetter har vært langt mindre 
ambisiøse, men ethvert årsregnskap har resultert i betydelig negative avvik. Denne gang 
har vi tro på at rådmannen har lagt frem et budsjettforslag som i hovedsak er 
gjennomførbart Her er fokus på full satsing på fremtiden, på vekst og utvikling og bedre 
tider. Spøsmålet som reiser seg er vel om man makter å gå så fort frem uten å øke 
inntektene ytterligere. 

Det vil nå det kreves ekstraordinær handlekraft og god ledelse fra rådmannens side – og 
mot til å ta ev.upopulære beslutninger både av rådmann og politikere ,- både innover i 
organisasjonen og i møte med innbyggere og deres representanter.  

Ringerike Venstre har følgende betraktninger: 

  

1. Robek. At Ringerike skal ut av Robek i 2015 er vi enig i. At så skjer setter kommunen i stand til 
å være  i  nødvendig  forkant av forventet befolkningsvekst i årene fremover.  
Ny vei og bane er en forutsetting for økt tilflytting, men ikke alene avgjørende for valg av nytt 
bosted. Byen/stedet må være attraktivt, folk må få lyst til å flytte hit! Boliger, barnehager og 
gode skoler og infrastruktur er definitivt essensielt, men utvikling og forskjønnelse av byen 
generelt er alfa omega. Hønefoss har alle innbyggere i Ringerike et forhold til, aller mest de som 
bor i den og i de nærmeste tettsteder. Store investeringer er en betingelse for ønsket vekst, og 
må i stor grad realiseres i inneværende periode. Ringerike Venstre støtter i hovedsak 
investeringsbudsjettet.  

2. Driftsbudsjett. At nødvendige innsparinger først og fremst skal oppnås gjennom 
produktivitetsfremmende  tiltak i alle ledd i organisasjonen viser rådmannens sterke  tiltro til 
egen organisasjon. Dette er et positivt signal og gir oss tro på at den ønskede effekt er mulig å 
oppnå. Det er naturlig at en kommune med Ringerikes økonomiske utfordringer holder seg på et 
lovpålagt tjenestenivå inntil økonomien bedrer seg samt at avgifter gjenspeiler de faktiske 
kostnader. Vi er glad for å lese at de aller mest sårbare grupper, spesielt utsatte barn skjermes i 
størst mulig grad. 

3. Ringerike Venstre ønsker at ressurser avsettes til følgende formål: 
 
- Ringerike kommune må følge opp  Energi- og klimaplanen som ble vedtatt 02.12.2010 
 
- Det må satses i langt større grad avsettes romslige rammetilskudd til de frivillige   
organisasjoner. Bidragene fra kommune har vært tynne de senere år. Innsatsen fra denne 
sektoren skaper bolyst, trivsel og glede, begrenser ensomhet og uttrygghet. Frivilligheten skaper 
sosiale og aktive felles arenaer og bidrar til folkehelsen for alle grupper. I en trang 
budsjettperiode vil økte rammetilskudd til frivilligheten være særdeles viktig og indirekte også 
være en god økonomsk investering. 
 
- Økt satsing på folkehelse og miljø på prioriterte områder. Gang-sykkelveier må prioriteres, i 
første omgang spesielt gjennom sentrum nord-syd og mellom sentrum av Hønefoss og de 
nærliggende tettsteder det bussforbindelse er elendig og det kan forventes ytterligere vekst og 
der gående/syklende er spesielt utsatt i trafikken. Nærliggende eksempler er strekningen 
Hønefoss-Ask-Tyristrand, til Veien/Veienmoen. I sentrum av Hønefoss må sykkelvei aksen nord-
syd prioriteres og realiseres raskt fra øverst i Hønengata til Hvervenmoen. Her er potensialet for 
bruk av sykkel i hverdagen stort. I denne forbindelse påpekes at nøløsninger som avsatt smalt 
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sykkelfelt (som i Hønengata) må unngås som fremtidige løsninger, det er trafikkfarlig og fremmer 
i liten grad økt sykkelbruk. I det minste bør sykkelfeltet forsterkes ved farget asfalt som gjør 
bilistene mer oppmerksomme og øker følelsen av trygghet for syklistene. 
Kommunen må søke de økonomiske bidrag som tilbys, noe som ikke ble gjort ved forrige korsvei. 
Det vises forøvrig til veivesenets rapport «Tilstandsutvikling av hovedsykkelveinettet i Hønefoss». 
 
- Kulturminnevern/bygningsvern. Mangel på tilstrekkelig kartlegging og registrering av 
kulturminner fra kommunens side er bekymringsfullt. Med den byutvikling vi står overfor er det 
særlig urovekkende.  
Det ble ikke søkt de midler som var tilgjengelige fra via fylkeskommunen i 2014 og og heller ikke 
bedt om utvidet faglig støtte fra fylkeskommunen. Vi forutsetter at dette blir gjort i 2015. 
 
- Valgmuligheter og alternative barnehage og skole. Vi har -og får enda bedre gode offentige 
skoler i Ringerike/Hønefoss. Vi har gode barnehager, både kommunale og private. Barnehager 
med alternativ pedokikk har vi ikke og av skoler har vi kun én (Steinerskolen). Ringerike Venstre 
er positive til etablering av anerkjente alternativer til både barnehager og skoler. Det øker 
foreldres valgmuligheter, fremmer foreldre- og skolesamarbeidet og kan være en magnet for en 
del tilflyttere som ønsker mulighet for valg. Vi må ta innover oss at potesielle nye innbyggere i 
stor grad vil komme fra Oslo/Asker/Bærum der slike tilbud eksisterer i stor grad.  
Det er stort engasjement i Ask utvikling som arbeider for, i første omgang for en 
Montessoribarnehage i nærområdet, helst på Stranden tidligere skole. Dette ser vi svært positivt 
på, men innser at kommunens budsjett ikke har rom for en overdragelse langt under markedspris 
nå. Vi ber om at alternativer vurderes nøye, i første omgang muligheten for etablering av en 
Montessori barnehage. Ringerike kommune har behov for barnehageplasser, dugnadsånden på Ask 
er formidabel og langt flere barn enn de som bor der kan tas inn. Kommunen bes vurdere eget 
behovet opp mot alternative løsninger.  Ett alternativ er rimelig utleie av lokaler til barnehagen i 
en begrenset tid, avtale med en eventuell kjøper av tomt/skole om avsetting av lokaler. Vi 
mener flere steiner må snus i denne sammenheng! 
 
- Det må legges til rette for næringsutvikling uten klima- og miljødeleggelser., spesielt når 
det gjelder uttak av ikkefornybare ressurser.  

4. Ringerike kommunes omdømme. Det er ennå noen år igjen før bane/vei og nødvendig annen 
infrastruktur er på plass, den betydelige økningen av innbygger tallet ventes først når spaden er 
satt i jorden og arbeidet er igangsatt. Det er derfor investeringer og produktivitetsøkning i stor 
grad må skje i denne budsjettperiode - før markedsføring av vår region kan skje for alvor. 
Omdømmebygging er avgjørende. Få flytter til en kommune med barberte kommunale tjenester, 
mangel på miljøtiltak, barnehageplasser og en by uten umiddelbar nærhet til våre naturressurser 
(elv, vann, park,skog)som er et av våre største aktivum. Det bør utvikles en plan for 
omdømmebygging i budsjettperioden 2015 - 2018. 

5. Ringerike Venstre vil ikke under enhver omstendighet motsette seg en økt eiendomskatt på 
boliger med 1promille som en midlertidig ordning.  

Ringerike Venstres lokallag 

ved Marianne Wethal 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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1174-41  Arkiv: 145  

 

Sak: 182/14 

 

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

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

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0



 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Alf Meier (Ap) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp rådmannens forslag. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer: 

 

Barnehager, oppvekst og skole: 

- Vegård skole legges ikke ned 

- Ringerike kommune er positive til etablering av oppvekstsenter ved Stranden skole 

- Delingsressursen i praktisk/estetiske fag styrkes 

Økt ramme: 3 mill 

 

Helse og omsorg 

- Det etablerer ikke dobbeltrom på korttidsplasser 

- Foreslått kutt på 1,06% reverseres 

- Posjonsprisen ved Ringerikskjøkken økes kun i tråd med den generelle prisstigningen 

Økt ramme: 6,8 mill 

 

Omprioriteringer: 

- Redusert ramme administrasjon og fellestjenester   1 mill 

- Økt inntjening Ringerikskjøkken     0,5 mill 

- Gjennomgang av eksisterende leieavtaler lokaler, besparelse 1,5 mill 

- Avbyråkratisering og forenkling     1 mill 

- Redusert overskudd       5,8 mill 

 

Investeringer: 

- Av store ikke-rentable investeringer prioriteres rehabilitering av Sokna skole. Øvrige 

større investeringer tas foreløpig ut av planen, og vurderes ved behandling av 

handlingsprogram for 2016.  

- Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gjenspeiler ikke de driftsmessige 

utfordringene, og vil få stor betydning for driftsnivået og gjøre kommunen 

uforholdsmessig sårbar for økonomiske svingninger.  



 

Forslag fra Nanna Kristoffersen (Sol): 

 
  
 
 
 

        
Revidert 
budsjett 

2014 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 
2016 

Budsjett 
forslag 
2017 

Budsjett 
forslag 
2018 

  
 

  Regnskap 
2013 SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 

Folkevalgte Styringsorganer 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 84,0 84,0 84,0 84,0 

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 172,3 173,3 174,3 174,3 

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 254,6 255,6 257,6 257,6 

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 116,5 117,5 117,5 117,5 

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 22,0 22,0 

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 603,5 606,5 610,0 610,0 

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 124,8 125,1 127,2 127,2 

Avsetninger,  overføringer   14,0 61,8 56,7 56,7 62,7 71,0 71,0 

Sum  til drift 1 384,3 1 403,3 1 401,6 1 440,0 1 452,3 1 470,0 1 470,0 

           
 
 
   
   
   
   

   
   
   

 

 

 

 



 

DRIFTSBUDSJETT 2015 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN SOLIDARITETSLISTA 

   
Skjema  1a  driftsregnskapet 

  
SOLIDARITETSLISTA 

 Revidert 
budsjett 

2014 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 2015 

Budsjett 
forslag 2016 

Budsjett 
forslag 2017 

Budsjett 
forslag 2018 

Tall  i  millioner  kroner 

 
Skatt  på  formue  og  inntekt  -633,7 -653,0 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5 

Eiendomsskatt  -54,5 -54,5 -71,5 -71,5 -71,5 -71,5 

Sum  skatteinntekter -688,2 -707,5 -724,5 -759,3 -806,7 -832,0 

Ordinært  rammetilskudd -720,0 -724,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0 

Merverdiavgiftskompensasjon  drift -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 

Merverdiavgiftskompensasjon  investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  rammetilskudd  og  merverdiavgiftskomp. -766,2 -770,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2 

Andre  generelle  tilskudd  og  salgsinntekter -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9 

=  Sum  frie  disponible  inntekter -1 479,2 -1 503,6 -1 520,6 -1 550,4 -1 597,8 -1 623,1 

Renteinntekter  og  utbytte -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 

Utbytte  fra  Ringerikskraft  AS -8,8 -11,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 

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

Startlån  ‐  mottatte  renter -2,8 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5 

Sum  finansinntekter -17,2 -19,4 -26,4 -27,1 -27,6 -28,1 

Renteutgifter,  provisjoner  og  andre finansutg. 31,1 31,1 30,3 40,0 50,0 60,0 

Startlån  ‐  renteutgifter 4,2 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2 

Avdrag  på  lån 47,0 49,0 49,0 55,0 68,0 80,0 

Sum  finansutgifter 82,3 84,3 83,5 100,0 123,7 146,2 

=  Netto  finansinntekter/-utgifter 65,1 64,9 57,1 72,9 96,1 118,1 

Dekning  av  tidligere  års  regnskapsm merforbruk  0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 

Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk  av  likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avsetning  disposisjonsfond  (netto) 0,0 19,0 6,0 25,0 31,7 35,0 

Avsetning  bunde  driftsfond  (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  netto  avsetninger 0,0 36,5 23,5 25,0 31,7 35,0 

Overført  fra  drift  til  investeringsregnskapet 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  til  fordeling  drift -1 413,6 -1 401,7 -1 440,0 -1 452,5 -1 470,0 -1 470,0 

Driftskostn. Ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fordelt  på  enhetene  iflg  skjema  1B 1 403,2 1 401,5 1 440,0       

Merforbruk/mindreforbruk -10,2 0,0 0,0 -1 452,5 -1 470,0 -1 470,0 

        



 
 

 



 

 

Forslag fra Christine Hovland (Frp): 

 

«Rådmannens forslag med følgende endringer: 

- Ihht Delrapport Ringerike 2020 

Sammenlikning av kostnader 

Eldreomsorg/helsetjenester ut på anbud 

Anslått effekt i 2015, 10 millioner kr i besparelse 

 

- Ingen kutt i bemanning av barnehagene+styrking med 1 million 

Total kostnad 1.863.000 kr. 

 

- Ingen nedleggelse av Vegård skole, kalt effektivisering skole 

Total kostnad 5 millioner kr. 

 

- Noe av resterende sum på 3.137.000 kr skal gå til reduksjon av brukerbetalinger.  

Bl.a. på porsjonspris av mat hos Ringerikskjøkken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Pakkevis avstemming: 

 

Kristoffersens forslag fikk 1 stemme (Sol) og falt. 

Hovlands forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt. 

Aasens forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt. 

Meiers forslag, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og 

Sol).  Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1174-24   Arkiv: 145  

 

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

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

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 

mill. kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. 

kroner til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  



 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer  

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte  

14.10.2014.  

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen  

ble forslag til betalingsregulativet for 2015 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og  

handlingsprogram ble deretter lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014.   

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 



av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil 

sikre at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud. 

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er 

behov for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd 

i kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Saksprotokoll FS sak 164/14 fra formannskapsmøte 21.10.2014 

3. Søknad om tilskudd fra Tour of Norway 

4. Søknad om tilskudd fra Veien tilbake 

5. Søknad om tilskudd fra Frivilligsentralen 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Budsjett 201 5

Leseveiledning til handlingsprogrammet

Dette dokumentet danner grunnlag for vedtatt handlingsprogram 201 5-201 8. Her
presenteres mål og strategiene for å nå målene.

Statsbudsjett 201 5 og befolkningsprognose for perioden omtales før sektor områdene
presenteres. Under hvert sektor område beskrives status, hovedutfordringer , mål , tiltak
og investeringer .

Etter sektorområdene presenteres avsetninger. Deretter omtales finansutgifter og
inntek ter. Avslutningsvis presenteres investeringer og hovedoversikten for drift.

1. Innledning

2. Status

3. Sektorene

4. Investeringsplan 201 5-201 8

5. Hovedoversikt drift
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Vekst og modernisering

1 Innledning

1.1 Økonomisk status ved utgangen av 2014

2013
Ringerike kommune økte det udekkede akkumulerte underskuddet (ROBEK-gjelden) med
6,5 millioner kroner til 27,7 millioner kroner i 2013. Dett e er et avvik fra budsjettet på
38,2 millioner kroner. I tillegg ble en rest fra lønnsreserven på om lag 15 millioner kroner
benyttet i driften i 2013.

Årsaken til det negative resultatet i 2013 skylde s i hovedsak en altfor optimistisk
budsjettering av skatteinngang og rammetilskudd i tillegg til overforbruk innenfor helse
og omsorg.

2014

Ved behandlingen av budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret å øke overskuddet med
10, 2 millioner kroner i forhold t il rådmannens forslag om å gå i null.

Det vedtatte budsjettet viste tidlig å være altfor optimistisk budsjettert både i forhold til
skatteinngang og rammetilskudd. Fylkesmannen påpekte derfor at inntektssiden burde
nedjusteres med 26 millioner kroner og Kommunestyret vedtok å kutte dette i april.

Rådmannen gjennomførte så raskt det lot seg gjøre et rammekutt i alle tjenester på
totalt 37 millioner kroner.

I 2014 har kommunen vært fem år i ROBEK og Fylkesmannen ga pålegg om
investeringsstopp. Etter dialog med Fylkesmannen fikk kommunen anledning til å
gjennomføre planlagte investeringer som ville påført kommunen ekstraordinære utgifter
om de ikke hadde blitt gjennomført.

Drift

Driften i 2014 har vært krevende. Det er gjennomført store innsparinger og antall
årsverk er redusert med 75 fra 1 854 ved årets start til 1 779 pr 12 . september.

Helse og omsorg, barnevern og spesialundervisning til førskolebarn har ikke greid å
tilpasse seg sine tildelte budsjettrammer. Dette gjør at prognosen for 2014 viser et
overforbruk i disse tjenestene på omlag 25 millioner kroner.

Kommunen solgte en 15% eierpost i Ringeriks -Kraft AS i 2014. I tillegg utbetalte
selskapet et høyere utbytte enn forventet slik at inntektene totalt har vært om lag 30
millioner kroner høyere enn budsjettert.

Prognosen for regnskap 2014 ligger på mellom 0 og 10 millioner kroner i pluss. Dette er
nesten i tråd med opprinnelig vedtatt budsjett på 10,2 millioner kroner i pluss.

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av
ROBEK i 2015 og at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i
2015.

Budsjettforslaget som nå legges frem imøtekommer disse forventingene og det
budsjetterte overskuddet vil i sin helhet benyttes til å nedbetale det akkumulerte
underskuddet (ROBEK-gjelden) ved inngangen til 2015.
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1.2 Driftsbudsjett 2015

Rådmannen legg er i sitt forslag til budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015 – 2018 opp
til å innfri kommunestyrets vedtak om et overskudd på minst 30 millioner kroner. Dette
skal benyttes til nedbetaling av det akkumulerte underskuddet. Kommunen vil dermed
komme ut av ROBEK- registeret i løpet av 2015.

For at dette skal la seg gjøre må det ikke bli overskridelser i driftsbudsjettet og
inntektsanslagene må holde. I tillegg må inntektssiden øke. Budsjettforslaget inneholder
derfor en økning av inntektene utover konsumprisind eksen på områder der kommunen til
nå har ligget lavere i forhold til sammenlignbare kommuner.

Rådmannen foreslår i 2015 en ytterligere reduksjon i driften i samme størrelsesorden
som den reduksjonen som er gjennomført i 2014. Rådmannen mener det er mulig å
gjennomføre dette på en forsvarlig måte.

Prosjektrapporten Ringerike 2020 har gitt viktige føringer som er lagt til grunn for de
prioriteringer som er gjort i budsjettforslaget.

Forslaget legger opp til å skjerme de svakeste gruppene i størst mulig grad. Derfor vil
barnevernet, barn med spesielle behov i barnehagene og enkelte brukergrupper innen
helse og omsorg få et styrket budsjett i forhold til budsjettet for 201 4. Imidlertid vil
områdene få et lavere budsjett enn regnskapet for 2014 og må derfor redu sere driften i
tråd med dette på lik linje med den øvrige driften i kommunen.

Driftsbudsjett 2015 er stramt og vil kreve tett oppfølging fra ledere på alle nivåer. Ved
antydninger om overforbruk i forhold til budsjett blir tjenesten «satt under lupen» og
tiltak iverksatt umiddelbart.

Investeringsbudsjett
Kommunestyret har vedtatt å legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over
den veksten kommunen har hatt de siste årene. På sikt vil ny E16 og Ringeriksbane
medvirke til å skape den ønskede veksten.

Rådmannen legger opp til en moder at befolkningsvekst i handlingsprogr am perioden og at
en kraftigere vekst godt over landsgjennomsnittet først vil komme nærmere 2020 og
vedvare i lang tid.

Rådmannen foreslår å bruke tiden fremover til å investere stort i infrastruktur for å
kunne ta imot veksten etter hvert som den kommer.

Investeringsprogrammet er en kombinasjon av tiltak på grunn av manglende vedlikehold
og uhensiktsmessig struktur og behov for økt kapasitet innen vann og avløp.

Tilrettelegging for byutvikling i tråd med veksten er en prioritert oppgave i
investeringsprog rammet. Det foreligger mange ferdige planer for spennende prosjekter i
og rundt Hønefoss som venter på risikovillig kapital for å bli igangsatt.

Rådmannens forslag til investeringsprogram vil være med på å skape optimisme og legge
til rette for bolig - og næringsutvikling.

For å kunne gjennomføre det foreslåtte investeringsprogrammet i handlingsprogram met
vil det kreve effektive tjenester på et driftsnivå som står i forhold til kommunes
inntekter. Et slikt nivå vil være blant de mest kostnadseffektive i KOSTRA-gruppe 13 med
sammenlignbare kommuner.
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Kommunen har i dag en gjeld som er lav i forhold til sammenlignbare kommuner. De
foreslåtte investeringene i handlingsprogrammet vil gi kommunen en lånegjeld mot 2020
som vil ligge opp mot kommuner som har hatt høy vekst .

KOSTRA- tall 2013 viser følgende:

Planlagte investeringer de nærmeste 4 årene vil doble kommunens lånegjeld fra ca. 1
milliard kroner i dag til ca. 2 milliarder kroner ved utgangen av 2018.

Grafen over viser utvikling i kommunens lånegjeld i millioner kroner fra 2013 til 2019.
Lån til rentable investeringer er inkludert i denne oversikten. En naturlig konsekvens av
økt gjeld vil være økte driftskostnader knyttet til renter og avdrag. I period en vil disse
kostnadene samlet øke fra 73 millioner kroner i 2014 til ca. 140 millioner kroner i 2018

Ringerike Gjøvik Drammen
Kostra-

gruppe13 Buskerud Landet

Netto lånegjeldi kronerper innbygger,konsern 27169 39043 72897 54067 45416 51475

2014 2015 2016 2017 2018
Netto lånegjeldi kr pr innbygger 30850 38380 50910 61800 66970
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

M
ill
io
ne
r

Lånegjeldu/startlån

1 Innledning Side 6



Ringerike kommune
Handlingsprogram 2015 -2018 – Budsjett 2015

Renter og avdrag til rentable investeringer vil dekkes av gebyrinnbetalinger gjennom
selvkostprisippet og er ikke inkludert i denne fremskrivingen .
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2 Status

2.1 Status Økonomi
Ringerike kommune har de siste årene tilpasset driften sin til fallende inntekter. I
handlingsprogramperioden må kommunen fortsette arbeidet med å omstrukturere og
effektivisere driften for å skape en sunn drift og robust økonomi.

I 2013 viste regnskapet ett merforbruk på 6,523 millioner kroner, noe som økte det
udekkede underskuddet.

Rest til inndekning av tidligere unde rskudd:

2.1.1 Utfordringer økonomi
Handlingsprog ramperioden 2015 - 2018 viser at Ringerike kommune har økonomiske
utfordringer for å kunne takle store pensjonskostnader, økende rente - og avdragsutgifter
og behov for regnskapsmessig overskudd slik at kommunen kan selv finansiere en del av
de kommende inves teringene. Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye
låneopptak er høyere enn det som betales i avdrag, og dermed øker kommunens
lånegjeld. Fra 2014 til 2015 vil renter og avdrag stige med 2 millioner kroner, men
økningen fra 2015 til 2018 er på 60 millioner kroner dersom investeringsplanen følges.

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene
økt til akkumulert per 01.01.2014 142,4 millioner kroner. Med redusert amortiseringstid
på fremtidige premieavvik, vil det være økt behov i budsjettene til å dekke
pensjonskostnader i årene framover.

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt for høyt i forhold til kommunens
inntekter, og innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette i årene framover, slik
at kommunen kan opparbeide reserver og bygge opp fondsmidler til bruk til
investeringer.

En viktig forutsetning for at kommunen skal lykkes med sitt mål om å nedbetale det
udekkede underskuddet, er at alle enheter holder sine budsjette r. Rådmannen vil i 2015
følge tett opp alle enheter slik at denne forutsetning oppfylles.

For å maksimere inntektene i budsjettet for 2015 har rådmannen økt brukerbetalingen
for tjenestene som kommunen leverer med konsumprisindeksen for mange av
tjenestene , samt satt satsene til maksimum av hva statlige føringer tillater. Noen
tjenester har økte brukerbetalinger utover konsumprisindeksen hvor Ringerike har ligget
lavt i forhold til omliggende kommuner. For selvkosttjenestene er brukerbetalingene
fastsatt sl ik at det bygges fond.

KOSTRA- tallene for 2013 gir ikke ett godt bilde av kostnadene per tjeneste ved
inngangen av 2015, siden det i 2014 har vært gjort omstruktureringer og
effektiviseringer for å holde budsjettene i 2014.

Rådmannen vil når KOSTRA- tall for 2014 publiseres i mars 2015 komme med en sak hvor
KOSTRA- tallene kommenteres og analyseres.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum

Merforbruk til inndekning -15 575 -85 546 -25 691 -6 523 -133335
Inndekket 10 846 13 469 81 322 105 637
Resttil inndekning1.1.2014 -27 698
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KOSTRA-TALL Ringerike
K-gruppe

13 Gjøvik Buskerud
Landet
u/Oslo

KONSERN 2011 2012

Bruttodriftsutgifter i kronerper innbygger 57264 58840 63242 64171 66495 66822 69033
Korrigertebrutto driftsutgifter i kronerper innbygger 47869 47719 51129 49704 53552 49932 54312
Netto driftsutgifter i kronerper innbygger 42745 44157 47831 47842 47434 49329 50784
Bruttodriftsinntekter i kronerper innbygger 58013 61327 63679 65360 67792 66978 70279
Netto driftsresultati kronerper innbygger 837 2766 207 1464 2545 827 1673
Frieinntekter i kronerper innbygger 39704 42761 44124 45373 44229 46073 47417
Netto lånegjeldi kronerper innbygger 25538 25998 27169 43054 38045 27692 46985
Pensjonsforpliktelsei kronerper innbygger 69681 77875 85290 73707 78992 74482 80907

ADMINISTRASJON

Bruttodriftsutgifter, administrasjonogstyring,i kr.pr. innb. 4445 4268 4113 3572 3966 4418 4415
Netto driftsutgifter, administrasjonogstyring,i kr.pr. innb. 4261 4030 3848 3259 3296 3917 4036
Lønnsutgifter,administrasjonogstyring,i kr. pr. innb. 2984 2944 2621 2259 2342 2299 2750
Bruttodriftsutgifter, administrasjonogstyring,i %avtot.brt.
driftsutg.,konsern 7,8 7,3 6,5 5,6 6 6,6 6,4

GRUNNSKOLE

Netto driftsutgifter grunnskolesektor(202,215,222,223)i prosentav
samledenetto driftsutgifter 21,4 23 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor(202,215,222,223),per
innbygger6-15år 82909 93291 94545 92037 99774 98109 98916
Netto driftsutgifter til grunnskole(202),per innbygger6-15år 70137 77461 79852 74091 80310 76856 79216
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215),per innbygger6-9år 734 2757 2274 2717 2368 1931 3570
Netto driftsutgifter til skolelokaler(222),per innbygger6-15år 10227 12381 11508 15538 16789 18436 16314
Heravavskrivningertil skolelokaler(222),per innbygger 249 530 624 344 588
Netto driftsutgifter til skoleskyss(223),per innbygger6-15år 2256 2358 2275 1320 1763 2037 1975

BARNEHAGER

Netto driftsutgifter barnehagesektoreni prosentavkommunens
totale netto driftsutgifter 12,4 13 12,5 15,5 13,4 14 14,3
Netto driftsutgifter til barnehagerper innbygger 5291 5745 5995 7413 6376 6891 7279
Netto driftsutgifter per innbygger1-5åri kroner,barnehager 98977 106092 113254 118396 117415 115392 118852
Korrigerteoppholdstimerperårsverki kommunalebarnehager 11962 11638 11427 11725 11900 11606 11409
Korrigertebrutto driftsutgifter i kronerper barni kommunal
barnehage 151194 141936 155788 163119 159647 155691 162216
Korrigertebrutto driftsutgifter til kommunalebarnehagerper
korrigertoppholdstime 51 48 53 54 53 52 54
Kommunaleoverføringeravdriftsmidler til privatebarnehagerper
korrigertoppholdstime 1 40 40 39 41 39 39

PLEIE- OG OMSORG

Netto driftsutgifter pleie ogomsorgi prosentavkommunenstotale
netto driftsutgifter 36,7 36,8 35 30,1 31,4 30,2 30,6

Netto driftsutgifter pr. innbyggeri kroner,pleie- ogomsorgtjenesten 15703 16233 16750 14422 14883 14914 15561
Korrigertebrutto driftsutgifter pr. mottakeravkommunalepleie og
omsorgstjenester 336297 357127 357654 373273 322477 326354 367060
Korrigertebrutto driftsutgifter, institusjon,pr. kommunalplass 1099478 1121200 1156618 1011219 1125888 1004438 967230

BOLIGFORMÅL

Netto driftsutgifter til boligformålpr innbyggeri kroner 382 508,3 436,7 42,8 73,9 157,1 -17
Brutto investeringsutgiftertil boligformålper innbyggeri kroner 38 33 27 742 506 307 836
Bruttodriftsutgifter per kommunaltdisponertbolig 65242 69654 43599 37036 3972 26770 39017

2013
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2.2 « Ringerike 2020»
Statusrapport for «Ringerike 2020» ble framlagt i juni. Sammendraget i rapporten er
som følger:

«Utgangspunktet for prosjekt «Ringerike 20 20» er kommunens økonomiske situasjon og
behovet for å skape et reelt økonomisk handlingsrom. På grunn av tidligere års
underskudd er Ringerike kommune registrert i ROBEK og dermed avhengig av
godkjenning fra Fylkesmannen når det gjelder låneopptak og buds jettplaner. Denne
rapporten konkluderer med at det er økning av inntekter, reduksjon av kostnader eller en
kombinasjon av disse som må gjennomføres for å endre det økonomiske bilde. Målet er å
skape en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som kan møte fremti dige investerings -
behov og tjenesteleveranser.

Ringerike kommune har et for høyt kostnadsnivå i forhold til inntekter. Kostnader oppstår
ved tjenesteleveranse og det kan dermed hevdes at det leveres for mye tjenester til
kommunens innbyggere. Tjenestenivåe t må reduseres gjennom endret tildelingspraksis,
investeringer i mer effektive lokaler som kan gi stordriftsfordeler og lavere
byggkostnader. Det viktigste vil være et langsiktig helsefremmende arbeid som setter
Ringerikes befolkning i stand til å oppretth olde et verdig liv på egenhånd uten store
vedtak om kommunale tjenester.

De største tjenesteområdene inneholder tjenester til barn og unge (barnehager og skole)
og pleie - , omsorg - og velferdstjenester til alle aldersgrupper. Denne rapporten peker på
at tj enester må flyttes inn i nye større bygg, spesielt skole, administrasjon og boliger
med heldøgns bemanning, for å kunne ta ut stordriftsfordeler. En slik investering vil
redusere antall kommunalt ansatte, men i mange tilfeller opprettholde en god kvalitet på
tjenesten. I tillegg vil byggkostnader som renhold, energi og vedlikeholdsbehov kunne
reduseres.

Befolkningsutviklingen i Ringerike vil sette ytterligere press på kommuneøkonomien,
spesielt fra år 2023 hvor det vil være en kraftig vekst i aldersgruppen over 67 år og
spesielt de over 80 år. Dersom det ikke fokuseres på helsefremmende arbeid, som vil
sette befolkningen i stand til å bo lenger hjemme og klare seg uten kommunale
tjenester, vil det bli en stor økning i tjenestebehovet og for høye kostnader dersom
dagens arbeidsmetoder og tildelingskriterier opprettholdes.

I sammenligning med andre kommuner er det ikke store forskjeller på Ringerike og
resten av Norge som gjør at noen enkle grep kan benyttes. Det betyr at kommunen selv
må ta standpunkt til om dagens tjenesteleveranse skal beholdes, og dermed øke
inntekter gjennom eiendomsskatt, egenandeler og gebyrer, eller om tjenestenivået
senkes ved bortfall av tjenester, effektivisering, leveres med en lavere kvalitet eller
redusert omfang. Alle tjenester m å til enhver tid gjennomgå sine arbeidsprosesser,
videreutvikle og effektivisere driften for å levere best mulig innenfor de ressurser som er
tilgjengelige.

«Folk skaper steder». Innbyggernes evner til å skape aktivitet og gjøre Ringerike til en
attraktiv kommune vil være avgjørende for veksten i kommunen fremover. En attraktiv
kommune vil oppleve befolkningsvekst, større aktivitet som igjen skaper arbeidsplasser
og inntekter som gjør at kommunen kan bidra med gode tjenester. Det er derfor viktig at
det leg ges til rette for de som ønsker å utvikle kommunen i positiv retning og tør å satse
på nye aktiviteter som kan sørge for økt besøk og tilflytting. For å få til dette kreves gode
og tillitsfulle nettverk og arenaer for at disse kan utvikle seg.»

Handlings programmet for 2015 -2018 bygger på mange av anbefalingene i rapporten
«Ringerike 2020».
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2.3 Forutsetninger for handlingsprogram 2015 -2018

2.3.1 Utvikling basert på befolkningsprognose i
handlingsprogramperioden

Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endring er i befolkningsprognose og
aldersmessig befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt
befolkningsvekst i kommunen.

Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings -
og næringsvekst: Ring eriksbanen, E16 og KVU for transportsystemet i Hønefossområdet.
Når de nye samferdselsprosjektene som vil knytte regionen tettere til Oslos voksende
bolig - og arbeidsmarked blir realisert, kan Ringeriksregionen vente en enda sterkere
befolkningsvekst. Utfo rdringen for Ringerike er å møte veksten og usikkerheten omkring
samferdselstiltakene med kapasitet når det gjelder annen infrastruktur, tjenester og
planberedskap.

Det vil ta noen år før de nevnte samferdselstiltak vil bidra til en reell befolkningsvekst for
Ringerikssamfunnet. Ettersom handlingsprogramm et kun strekker seg fire år frem i tid,
til og med 2018, er det i framskrivingen av befolkningsveksten lagt til grunn en middels
vekst, basert på SSBs statistikk. Denne framskrivningen tar ikke hensyn til at
nedleggelsen av Follum fabrikker ga en nedgang i innbyggerantallet. Etter hvert som
statlige myndigheter avsetter budsjettmidler til realisering av samferdselstiltak må
framtidige handlingsprogrammer gjenspeile en økt forventing til befolkningsvekst.

NI BR (Norsk Institutt for By- og Regionforskning) har utgitt en rapport om «Livskraftige
lokalsamfunn». Noen av hovedpunktene fra NIBRs tilleggskommentarer til
befolkningsutvikling, bosettingsmønster og attraktivitet er:

Sentrum -periferi -perspektivet

Konfliktdebatter som følger av geografiske prioriteringer har i en del tilfeller ført til
at ressursene "smøres tynt utover", i stedet for at det satses på noen utvalgte
steder. NIBR stiller spørsmål ved om det finnes et balansepunkt hvor samarbeid
og komm unikasjon mellom senter og omland fungerer optimalt. En utfordring for
Ringerike blir å bruke ressursene på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn
av ulik karakter. Det er ikke realistisk å gjøre ethvert lokalsamfunn attraktivt, og
en må velge å satse noen steder.

Ringerikes situasjon og muligheter

I ulike sammenhenger framheves viktigheten av å styrke Ringeriksregionens
posisjon i hovedstadsområdet. Ringerike vil være et klart definert sted, både som
kommune og region. En innsatsfordeling basert på by + utvalgte tettsteder som
småsamfunn vil kunne være en god strategi. Byen som regionsenter må være
prioritert. En satsing på utvalgte tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer
å utvikle områder som allerede fungerer som egne lokalsamfunn.

Ringeri ke ligger på landssnittet med en videreflyttingsprosent på rundt 60. Det må være
et mål å få en større andel til å bosette seg permanent. Dette er en målgruppe som
allerede bor her og som lett kan nås. Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og
boset tingsmønster handler altså både om boligkvaliteter og stedskvaliteter.
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Utvikling i befolkningssammensetningen

Tabellen viser at det vil være en vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i
barnehagene, og det vil være økning i antall barn/un ge i skolepliktig alder i
handlingsprogramperioden.

Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen 80 – 89 år, vil ha en svak nedgang
for deretter å øke mot slutten av perioden. Gruppen over 90 år vil ha vekst, og deretter
flate ut, og er den grupp en som i størst grad vil etterspørre tyngre kommunale tjenester.

Utvikling i befolkningen

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

Utvikling i den yrkesaktive del av befolkningen

Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkningen i Ringerike sammenlignet med
landet. Det er denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av
inntektsskatt til kommunen. Som tidligere år, viser sammenligning at Ringerike har en
lavere vekst enn for landet.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0år 267 281 300 304 308 316
1-5år 1592 1568 1589 1589 1577 1587
6-12år 2183 2201 2238 2298 2371 2374
13-15år 1023 994 975 963 960 1012
16-19år 1455 1470 1425 1387 1371 1333
20-44år 9373 9350 9408 9420 9452 9480
45-66år 8950 9034 9135 9215 9247 9314
67-79år 2953 3145 3283 3471 3636 3777
80-89år 1315 1262 1215 1184 1199 1204
90åreller eldre 289 319 340 337 332 320

29400 29624 29908 30168 30453 30717
Befolkningsveksti % 0,76% 0,96% 0,87% 0,94% 0,87%
Veksti yrkesaktivdel avbefolkningen 0,33% 0,86% 0,50% 0,34% 0,51%

%-visveksti aldersgruppene 2014 2015 2016 2017 2018
0år 5,24% 6,76% 1,33% 1,32% 2,60%
1-5år -1,51% 1,34% 0,00% -0,76% 0,63%
6-12år 0,82% 1,68% 2,68% 3,18% 0,13%
13-15år -2,83% -1,91% -1,23% -0,31% 5,42%
16-19år 1,03% -3,06% -2,67% -1,15% -2,77%
20-66år -0,25% 0,62% 0,13% 0,34% 0,30%
45-66år 0,94% 1,12% 0,88% 0,35% 0,72%
67-79år 6,50% 4,39% 5,73% 4,75% 3,88%
80-89år -4,03% -3,72% -2,55% 1,27% 0,42%
90åreller eldre 10,38% 6,58% -0,88% -1,48% -3,61%

Befolkningsveksti % 2014 2015 2016 2017 2018
Ringerike 0,76% 0,96% 0,87% 0,94% 0,87%
Landet 2,32% 1,15% 1,13% 1,12% 1,10%

-1,56% -0,19% -0,26% -0,17% -0,23%
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2.3.2 Sentrale føringer i statsbudsjettet

2.3.2.1 Det økonomisk e opplegget for kommunesektoren i 2015
Regjeringen legger i forslaget til statsbudsj ett opp til en realvekst i kommunesektorens
samlede inntekter i 2015 på 4,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1,1%. Av veksten i
samlede inntekter er 2,3 milliarder kroner frie inntekter.

2.3.2.2 Deflator
Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3%. Påregnet lønnsvekst
inngår i denne med 3,3%.

2.3.2.3 Skatteøren 2015
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene
og fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på
skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2015 sette
ned med 0,15% til 11,25%.

2.3.2.4 Vekst i frie inntekter
Det ligger noe økt aktivitet i veksten i de frie inntektene. I tillegg til en videreføring av
tjenestene på dagens nivå , ligger det for Ringerike kommune inne en vekst på 1,8% i frie
inntekter.

2.3.2.5 Skjønnsmidler
Ringerike kommune har fått 2 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler for
2015 . Skjønnsmidlene er en ikke -påregnelig inntekt og vil variere fra år til år, og kan
derfor ikke legges inn som en fast inntekt i handlingsprogramperioden .

2.3.2.6 Utvikling i skatteinntekter
Det er i det justert budsjett et for 2014 budsjettert med en skatteinngang i 2014 på 634
millioner kroner. Skatteinngangen for 2014 danner utgangspunkt for beregningen av
forventet skatteinngang i 2015. Ved fremleggelse av 2. tertialrapport for 2014 viser
skatteinngangen å bli som justert budsjett.

Til grunnlag for beregningen av skatteinngangen for 2015 har rådmannen valgt å legge
634 millioner kroner. Forventet skattevekst er 3 prosent. Dette gir en budsjettert
skatteinngang for 201 5 på 65 3 millioner kroner.

Veksti yrkesaktivdel avbefolkningen 2014 2015 2016 2017 2018
Ringerike 0,33% 0,86% 0,50% 0,34% 0,51%
Landet 0,93% 0,98% 1,02% 1,04% 0,94%

-0,60% -0,12% -0,52% -0,70% -0,44%
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2.3.3 Sentrale inntekter og utgifter

Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter.
I tabellen over er det lagt opp til en økning av disse i årene 201 6-201 8 sammenlignet
med det som er budsjettert i 201 5. Denne økningen viser de økonomiske utfordringene
kommunen står overfor i årene som kommer. Det vil være behov for økte inntekter eller
reduserte kostnader i driften for å dekke økte avsetninger til fond, rente - /
avdragsutgifter og pensjonskostnader.

2.3.3.1 Rammetilskudd og inntektsutjevning
Hovedinntektene til kommunen kommer gjennom rammetilskudd og inntektsutjevning
(skatteutjevning ) i tillegg til skatteinntektene. Budsjett 2015 følger departementets
anbefalinger fremkommet gjennom forslag til statsbudsjett fremlagt i oktober. Totalt
budsjetteres det med 1.377 millioner kroner hvorav 635 millioner kroner er
rammetilskudd og 89 millioner kroner er netto inntektsutjev ning . Skulle kommunens
skatteinntekter bli høyere enn 653 millioner kroner i 201 5 vil inntektsutjevningen bli
tilsvarende lavere dersom ikke skatteveksten totalt for landet overgår nivået skissert av
myndighetene på 4,7 %.

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Brukerbetalinger -65777 -62618 -70166 -69543 -69543 -69543
Andresalgs-ogleieinntekter -143030 -156137 -163667 -163667 -163667 -163667
Overføringermedkravtil motytelse -260300 -216214 -237827 -237827 -237827 -237827
Rammetilskudd -679627 -720000 -724000 -719000 -719000 -719000
Andrestatligeoverføringer -52322 -45119 -53153 -53153 -53153 -53153
Andreoverføringer -2528 0 0 0 0 0
Skattpåinntekt ogformue -627498 -659700 -653000 -687753 -735203 -760513
Eiendomsskatt -55024 -54485 -54485 -54485 -54485 -54485
Andredirekteogindirekte skatter -314 0 0 0 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 886 419 -1 914 273 -1 956 298 -1 985 428 -2 032 878 -2 058 188

Lønnsutgifter 970718 985583 958929 956529 958929 956529
Sosialeutgifter 257556 247855 295961 303948 310794 316499
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 254395 247091 258947 258947 258947 258947
Kjøpavvarerogtjenestersomerstatterkommtjprod 182094 173318 191775 191775 191775 191775
Overføringer 176748 213376 165419 165419 165419 165419
Avskrivninger 51175 50000 50000 50000 50000 50000
Fordelteutgifter -19192 -28888 -16929 -16929 -16929 -16929
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 873 494 1 888 334 1 904 102 1 909 689 1 918 935 1 922 240

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -12 925 -25 939 -52 197 -75 740 -113 944 -135 949

Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -17523 -17704 -19614 -20341 -20841 -21341
Mottatte avdragpåutlån -442 -223 -223 -213 -209 -204
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -17 964 -17 927 -19 837 -20 554 -21 050 -21 545

Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 31598 35289 35289 45006 55706 66206
Avdragsutgifter 43221 47000 49000 55000 68000 80000
Utlån 1128 450 450 450 450 450
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 75 947 82 739 84 739 100 456 124 156 146 656

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 57 982 64 812 64 902 79 902 103 106 125 111

Motpostavskrivninger -51175 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -6 118 -11 127 -37 295 -45 838 -60 838 -60 838

Brukavtidligere årsregnskapsmessigmindreforbruk -45590 0 0 0 0 0
Brukavdisposisjonsfond -163 0 0 0 0
Brukavbundnefond -15889 -810 -874 -874 -874 -874
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -61642 -810 -874 -874 -874 -874
Overførttil investeringsregnskapet 11913 500 500 500 500 500
Dekningavtidligere årsmerforbruk 45590 0 17498 0 0 0
Avsetningertil disposisjonsfond 0 0 18959 45000 60000 60000
Avsetningertil bundnefond 16763 1237 1212 1212 1212 1212
SUMAVSETNINGER(K) 74266 1737 38169 46712 61712 61712
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 6 505 -10 200 0 0 0 0
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2.3.3.2 Eiendomsskatt
I rådmannens forslag til budsjett for 2015 er det lagt inn eiendomsskatt med 54,278
millioner kroner.

Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 10,6 millioner kroner for bolig og
fritidseiendom og 4,6 millioner kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er
satt til 7 promille av verdigrunnlaget. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og
fritidseiendom og 5 promille for næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning
på totalt 51 millioner kroner dersom begge settes til ma ksimal sats (kan økes maksimalt
2 promille hvert år).

Dersom kommunestyret i budsjettbehandlingen vedtar økt eiendomsskatt anbefaler
rådmannen at økt inntekt bidrar til et høyere netto driftsresultat. Dette for å styrke fond
og bygge kapital til egenfinans iering av fremtidige investeringer.

2.3.3.3 Plan for inndekning av underskudd
Kommunen har ett udekket underskudd, etter disponering av regnskapsmessig
merforbruk i 2013 på 27, 698 millioner kroner. Det er i 2014 budsjettert med inndekning
av 10,2 millioner kroner av det udekkede underskuddet.

Prognose per september 2014 viser at kommunen mest sannsynlig vil klare å dekke inn
5-10 millioner kroner .

2.3.4 Konsern HR

2.3.4.1 HMS, Inkluderende arbeidsliv (IA) og helsefremmende arbeidsplasser
Ringerike kommune har signert ny IA -avtale for perioden 2014 -2018. Ny
nærværstrategi, mål for sykefraværet sammen med målsettinger under målområde
«Medarbeiderperspektiv» skal være satsingsområder for å utvikle et helsefremmende og
inkluderende arbeidsliv i perioden frem til 2018 og iva reta oppfølgingen av IA -avtalen.

2.3.4.2 Nærværsstrategi og sykefravær
Nærværsstrategien har som mål at Ringerike kommune legemeldte sykefravær ikke skal
være over landsgjennomsnittet for kommunal forvaltning (6,5 % i 2013). I 2013 lå
Ringerike kommune gjennomsni tt 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal
forvaltning. I 2014 viser trenden cirka 1,5 prosentpoeng over kommunal forvaltning. Det
er mange faktorer som påvirker sykefraværsprosenten.

Nærværsstrategi setter fokus på de områdene en arbeidsgiver har påvirkning på når det
gjelder arbeidets innhold og utvikling. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
viser at arbeidsinnhold og engasjement har stor betydning for økt nærvær.
Nærværsstrategien styrker i tillegg utviklingsarbeidet gjennom å satse på selvutviklende
enheter. Kommunen bygger opp kompetanse på LEAN som verktøy utvikling og flyt på
arbeidsprosessene i den enkelte enhet. Dette øker effektiviteten og eierforhold til
arbeidet.

Sykefravær er et sammensatt felt hvor langsiktig satsing på lederskap, medarbeiderskap,
kommunikasjon, samarbeid, tilrettelegging, utvikling av arbeidsmiljø og holdninger er det
som viser seg å fungere. Dette er faktorer som fremmer helse og som MKS-gruppene
(Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsgruppene) i enhetene ar beider med for å fremme nærvær.
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Nærværsstrategien er fundamentert på tilbakemelding fra alle MKS-grupper gjennom
styrking av følgende nærværsfaktorer:

Nærværsfaktorer
1. Godt arbeidsmiljø og gode holdninger
2. God kommunikasjon
3. God leder
4. Sett og hørt
5. Inkludering og medbestemmelse
6. Tilrettelegging
7. Sosiale aktiviteter og nok ressurser/kompetanse/bemanning.
8. Fellestrim/fysisk aktivitet
9. Samarbeid, samhandling og tilhørighet
10. Mulighetsorientering, fokus på nærvær, føle seg verdsatt

Oppfølging av nærværsstrategien gjøres av lederne sammen med medarbeiderne i MKS-
gruppene og måles med medarbeiderundersøkelsen hvert år. (Jf. måleområde
«Medarbeiderperspektiv».)

2.3.4.3 Medarbeiderperspektiv

Figuren viser en oppsummert gjennomsnittlig scoring av de seks første spørsmålene som
omhandler Humant kapital indeks (HKI):

Ringerike kommune har hatt en kontinuerlig positiv utvikling av medarbeidertilfredsheten
de siste fem årene. Resultatene indikerer at Ringerike kommune har utviklet et godt
arbeidsmiljø over tid og står godt rustet for å møte fremtidige utfordringer. Ringerike
kommune velger nå å avslutte målingene med egen medarbeiderundersøkelse og går
over til modellen til KS-bedrekommune. Det er ca 140 kommuner som bruker denne
undersøkelsen og det vil derfor være mulig for kommunen å sammenligne seg med andre
kommuner.

I perioden 2015 - 2018 skal kommunen særskilt følge utvalgte områder i
medarbeiderundersøkelsen. De utvalgte områdene harmonise rer med det som enhetene
og MKS-gruppene ønsker å sette fokus på i utviklingen av medarbeiderne og
arbeidsmiljøet. Fokusområdene er:

Organisering av arbeidet
Spørsmålene her dreier seg først og fremst om hvordan det legges til rette for at
medarbeidere kan gjøre jobben på en god måte, og hvilken grad medarbeiderne
selv bidrar.

25 26 27 28 29
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Samarbeid og trivsel med kollegene
Spørsmålene her dreier seg om hvordan medarbeiderne trives sammen med sine
kolleger og om samarbeidet med dem.

Nærmeste leder
Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar dvs.
den lederen som medarbeideren henvender seg til når det gjelder spørsmål om
arbeidssituasjon/ permisjon etc.

Medarbeidersamtalen
Spørsmålene handler om medarbeideren har hatt medarbeidersamtal e og om den
har blitt fulgt opp av leder.

Faglig og personlig utvikling
Spørsmålene her dreier seg om kompetanse og læringsmuligheter i jobben

Stolthet over egen arbeidsplass
Disse spørsmålene er knyttet til hvor stolt medarbeiderne er av sin egen
arbe idsplass. Vi bruker her ordet «arbeidsplass», det kan bety for eksempel
barnehagen, skolen, tjenestested osv.

2.3.4.4 Kompetanse
Kommunale tjenester inneholder et vidt spekter av fagfelt. For å organisere dette kreves
god ledelse som kan se muligheter, utvikle tj enesten og få det beste ut av de ansatte.
Det anbefales at kommunen i sterkere grad enn i dag setter fokus på lederkompetanse.
God ledelse gir behov for færre årsverk gjennom gode arbeidsprosesser og optimal
organisering av de ansatte. For å få til dette kreves vedlikehold og utvikling av
kompetanse gjennom gode lederteam/ ledergrupper og påfyll fra forskning og eksempler
fra andre kommuner eller bedrifter som har lykkes godt.

En reduksjon i ressursbruken betyr, i kommunal sammenheng, færre årsverk. Det er av
avgjørende betydning at kompetansen blant de ansatte dekker behovet i tjenesten.
Kommunen må prioritere kompetanse og øke andelen faglærte blant sine ansatte for å
kunne levere så gode tjenester som mulig innenfor de økonomiske rammer som er stilt til
disposisjon. Statistikk viser at ansatte med høy kompetanse er mer effektive, har bedre
forutsetning for å videreutvikle tjenesten og har lavere sykefravær. Kompetanse i å
forstå behovet hos brukeren er kjernekompetanse i å utvikle tjenestene.

Lærlinger
I 2015 vil 12 ordinære lærlinger gå opp til fagprøve. Med utgangspunkt i kartlagte behov
og økonomisk handlingsrom er budsjettet lagt opp til å ta inn nye 6 lærlinger fra høsten
2015. I tillegg har vi 9 elevlærlinger som går opp til fagprøve i 2018. Det er lagt opp til å
ta imot ytterligere 6 elevlærlinger fra 2015 som vil gå opp til fagprøve i 2019.
Kommunestyrevedtak fra oktober 2010 sier 30 lærlinger til enhver tid (1 pr. 1000
innbygger) innen 2013 forutsatt tilgang på rekruttering og kommunens økonomi.
Ringerike kommune har som mål å holde dette måltallet framover.

2.3.4.5 Organisasjonsutvikling og styringssystem
Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere
optimalt gjennom å gjøre stra teg i om til målrettet praksis. Ringerike kom mune har en vei
å gå for å utvikle en slik organisasjon.

Ringerike kommune skal de neste fire årene utvikle sitt styrings system og har som
målsetting å bevege seg fra nivå 0 til nivå 2 frem til 2018. Utviklingsstegene for bedring
i et styringssystem er:

År 0; ikke målbare, generelle mål, styrer på budsjett og allmenne retningsmål
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År 1; Første generasjon mål;
• de store tjenestene,
• generelle mål på målt/objektiv kvalitet
• spisser ikke tema på brukerundersøkelser,
• litt høyt ambisjonsnivå,
• usikker/vag involvering fra folkevalgte
• ambisjonsnivå avklares i ledermøtet

År 2; Andre generasjon mål; Alle tjenester rulles ut.
• Flere og bedre målepunkter,
• krav til dialog med brukere/ansatte, forsøk med mål inn i lederavtaler, mer

begrenset ambisjonsnivå

År 3; Tredje generasjon mål . Prøver å måle/rapportere på krav/lovverk til tjenester
• Starter med mål på individnivå ; andel brukere/elever som helt eller delvis når

avklarte mål

Arbeidet starter med å etablere lederstrukturer i hele organisasjonen som styrker
lederkraften og parallelt igangsette lederutviklingsprogram for å bygge lederkompetanse
hos alle ledere i organisasjonen.

2.3.4.6 Målformuleringer og status
Område Status Mål

20 14 2015 2016 -2018

Medarbeiderperspektiv

• Fraværsprosent 8,5 %
(prognose)

7,5 % 6,5 %

• Organisering av arbeidet* 4 4,5

• Samarbeid og trivsel med kollegaene* 4 4,5

• Nærmeste leder* 4 4,7

• Medarbeidersamtalen (antall
gjennomført)

75 % 80 % 95 %

• Faglig og personlig utvikling* 4 4,5

• Stolthet over egen arbeidsplass* 4 4,5

*Medarbeiderundersøkelsen 2014 gjennomføres i november.

2.3.5 Frivillighet
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt
supplement til de kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av
handlingsprogram perioden og Ringerike kommune skal prioritere å legge til rette for
fri villig arbeid.

Kontaktpunktene mellom frivilligheten og Ringerike kommune skal være avklart og
tydelig.
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3 Sektorene
Kommunestyret fordeler driftsrammene på ni ulike sektorområder:

• Folkevalgte og revisjon

• Administrasjon og fellestjenester

• Barnehage

• Grunns kole

• Kultur

• Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år

• Helse, omsorg og velferd

• Tekniske områder

• Avsetninger, overføringer særbudsjetter mv

Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor
kommunestyret.

Tall i 1000 kr

HOVEDOVERSIKT 1B
Regnskap

2013
Budsjett

2014
Budsjett

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018

Folkevalgte og revisjon 6 757 6 510 6 437 6 437 6 437 6 437

Administrasjon og fellesutgifter 85 154 87 190 89 711 87 311 89 711 87 311

Barnehage (ny 2015) 163 522 158 436 166 607 167 230 167 230 167 230

Grunnskole (ny 2015) 262 295 259 039 245 786 245 786 245 786 245 786

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98 668 103 890 113 037 113 037 113 037 113 037

Kulturtjenesten (ny 2015) 14 223 13 231 21 211 21 211 21 211 21 211

Helse, omsorg og velferd 590 863 571 155 581 219 581 219 581 219 581 219

Tekniske områder 148 655 168 196 120 961 120 961 120 961 120 961

Avsetninger, overføringer 13 978 61 556 56 667 64 654 71 500 77 205

SUM TIL DRIFT 1 384 115 1 429 203 1 401 636 1 407 846 1 417 092 1 420 397
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3.1 Barnehager
Sektoren har ansvar for at barnehagene utvikles etter nasjonale føringer, Lov om
barnehager og kommu nalt vedtatte planer.

3.1.1 Sentrale utfordringer
• Videreføre overordnete satsningsområder (kvalitet, tidlig innsats og samordning
av tjenester)

• Oppfølging og gjennomføring av vedtatte handlingsplan er innenfor
barnehageområdet

• Øke erfaringsutveksling gjenn om samhandling mellom barnehagene og andre
enheter både i helse og oppvekst

• Kapasitet i barnehager

De sentrale utfordringene må sees i sammenheng. God brukermedvirkning, riktig
kompetanse hos de ansatte og en ledelse med god implementeringsevne er avgjø rende
for å lykkes i arbeidet med disse utfordringene.

Prioriteringen av tjenester til barn og unge har vært et fokusområde i Ringerike de
senere årene. Det har vært et fokus på forebygging spesielt mot de som trenger ekstra
støtte (Jf. Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år).

Rammetabell 2015 - 2018

Nye tiltak i 2015 består i hovedsak av økt tilskudd til private barnehager og utvidelse av
barnehageplasser for å følge lovkravet om rett til plass. Reduserte budsjettrammer i
2013 og 2014 førte til mindre voksentetthet i de kommunale barnehagene. Utfordri ngen
er å opprettholde en så god kvalitet som mulig med mindre bemanning.

3.1.1.1 Kapasitet i barnehager
Våren 2013 ble det fremmet en sak om kommunens strategier for barnehagestruktur
samt en barnehagebruksplan. Planen vil bli fulgt opp med Politisk sak der valg av tomt
og driftsform vil bli presentert .1

2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett (opprinnelig budsjett 2014) 158 436 166 607 167 230 167 230

Rammeendring 8 171 623 0 0

Netto driftsramme 166 607 167 230 167 230 167 230

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -1 804
Nye tiltak i 2015

Utvidelse av Heggen barnehage 1 670

Økt søskenmoderasjon, refusjon til private barnehager 100

Økt tilskudd private barnehager 9 470
Justering ekstern husleie 221

1,07 % kutt i lønnsmassen -863

Økt foreldrebetaling 2015 -623 623

Sum rammeendring 8 171 623 0 0

3.1 Barnehage Side 20



Ringerike kommune
Handlingsprogram 2015 -2018 – Budsjett 2015

Utviklingen i antall barn i alderen 0–5 år i perioden 2015 –2018 viser en moderat vekst.
Kommunen har hittil klart å innfri den lovmessige retten til barnehageplass, og har i
tillegg gitt tilbud til flere barn som fyller ett år i løpet av høsten. Det nærområdet som
har størst behov for barnehageplasser er Hønefoss sentrum.

Ringerike kommune har ca. 1 400 barnehageplasser. For å dekke behovet har
kommunen etablert nye barnehageplasser, blant annet på tidligere Heggen skole. I 2015
vil det bli opprettet 25 nye plasser.

Det gjennomføres et prosjekt på matserver ing i de kommunale barnehagene i
2014/2015. Det blir ikke brukt mindre penger på mat enn tidligere, men barna må ha
med matpakke til formiddagsmat to dager i uka. De andre dagene kjøpes det mer
grønnsaker, frukt og pålegg. Prosjektet evalueres juni 2015. Prosjektet skal vurdere om
organiseringen med matpakker kontra smøremåltid kan gi barna større voksentetthet i
den mest hektiske tiden på dagen, som er rundt måltidet.

3.1.2 Målformuleringer og status
Visjon for barnehagene er hentet fra Handlingsplan for barneha gene 2011 - 2015:

«Alle skal kunne ha minst en opplevelse av mestring hver dag».

Det finnes 11 kommunale og 20 private barnehager i Ringerike kommune.
Målformuleringene her gjelder de kommunale barnehagene. Handlingsplanen for
barnehagene vil revideres i 2015.

Område Barnehage Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Total kvalitet i barnehagen 5,0 5,0 5,0

• Antall ansatte med formell kompetanse

Barnehagelærere 57 60 65

Barne - og ungdomsarbeidere 62 65 70

Opplevd kvalitet

• Andel foresatte som opplever at barnet
deres blir møtt med respekt

5,5 5,5 5,5

• Andel foresatte som opplever at de blir
møtt med respekt

5,4 5,4 5,4

• Andel foresatte som opplever at barnet
trives i barnehagen

5,4 5,4 5,4

Medarbeiderperspektiv

• Fraværsprosent 10,9% 9% 8%

Strategi for måloppnåelse er god ledelse og tydelige og «varme» voksne som har fokus
på mestring og å gi mestringsopplevelser til det enkelte barn. Arbeidet med tidlig innsats
i barnehagene gjennom tett samarbeid med foresatte og samarbeidspartnere skal
fo rtsatt utvikles.

Målemetode vil være brukerundersøkelse, medarbeiderundersøkelsen og intern
kartlegging.
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3.1.3 Investeringer (i hele 1000)

IKT - Skole og barnehage
Det er foreslått avsatt 6 millioner kroner i 2015, deretter 2,7 millioner kroner i 2016,
2017 og 2018 til sammen 14 ,1 millioner kroner til IKT i skole og barnehage. Det er og
betydelig behov for nyinnkjøp og oppgraderinger i barnehagene for å følge opp
Handlingsplan for IKT i skole og barnehage som er vedtatt i Kommunestyre t . I
barnehagene vil det bli kjøpt inn PCer og Ipader slik at barna får oppleve at digitale
verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Dette for å
utvikle barnas digitale dømmekraft.

Oppgradering barnehager
Det er betydelig behov for tiltak i barne hagene. Det foreslås at potten økes til 1 million
kroner i 2015, deretter 0,5 million kroner i 2016 -2017 , t il sammen 2 millioner kroner .
Typiske kostnader er bygningsmessige oppgraderinger inne og ute.

Midlene skal benyttes til vognskur, lekeplassutstyr, inneklima etc.

Ny sentrumsbarnehage
Det er behov for ny barnehage, primært i sentrum. Det foreslås avsatt 2 million er kroner
i 2016 (til utredning og planlegging) og 20 millioner kroner i 2017 og 18 millioner kroner
i 2018, til sammen 40 millioner kroner . Ny sentrumsbarnehage er utsatt et år da det har
vist seg mulig å oppgradere Heradsbygda barnehage.

Barnehager - Nytt inventar
Det er et stort oppgraderingsbehov i barnehagene i forhold til inventar og utstyr. Det
foreslås avsatt 2 millioner i 2015 - 2016 - 2017 , til sammen 6 millioner kroner .

Utbygging - Utvidet kapasitet eksisterende barnehager
Det har vist seg mulig å utvide eksisterende kapasitet i Heradsbygda barnehage som ikke
er pekt på tidligere. For at dette skal la seg gjennomføre forslås det avsatt 6,5 millioner
kroner i 2015 og 6,5 millioner kroner i 2016 , tilsammen 13 millioner kroner . Slike
utvidelser gir mindre investeringer pr. plass og gjør enkelte barnehager gjennom økt
størrelse mer robuste i drift.
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3.2 Skoler

Skoleområdet omfatter barne - og ungdomsskoler, skolefritidsordninger og
Læringssenteret for voksne.

Rammeendringene vil føre til redusert lærertetthet skoleåret 2015 - 2016.
Lærertettheten vil da trolig være under gjennomsnittet for sammenlignbare
kommuner og være nær en kritisk grense. Rådmannen vil derfor også måtte se
på strukturelle endringer og vil legge fram en sak som beskriver en prosess med
sikte på nedlegging av Vegård skole fra høsten 2015.

3.2.1.1 Skole og SFO
Skolene har ansvar for opplæringstilbudet til 3 100 barn og unge og utvikles
etter nasjonale føringer og kommunalt vedtatte planer. Den viktigste kommunale
planen er Handlingsplan for grunnskolen for 2013 -2015 som beskriver skolenes
faglige utviklingsområder som i denne perioden er læringsmiljø og vurde ring.
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som skal legge til rett for lek,
kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og interesser hos barna.
Kommunens SFO – plan beskriver målsettinger for innholdet.

3.2.1.2 Lovhjemler
Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Opplæringsloven gir
barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring . Formålet er bl.a. å «i samarbeid og
forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane
historisk og kulturell innsikt og forankring.»

Skolefritidsordningen er og hjemlet i opplæringsloven, der det heter at «Kommunen skal
ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn
med særskilte behov på 1. – 7. årstri nn.»

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett (opprinneligbudsjett 2014) 259 038 245 786 245 786 245 786

Rammeendring -13 252 0 0 0
Netto driftsramme 245 786 245 786 245 786 245 786

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -6 494
Nye tiltak i 2015

Økt ramme Norsk for fremmedspråklige. Internoverføringfra NAV fjernes i 2015 1 080

Økt SFO betaling -500
Strukturendringerskolesektoren, redusert ramme -5 000
Fellesutgifter til Eiendomstjenesten 129
Internhusleie til Eiendomstjenesten 443

1,07 % kutt i lønnsmassen -2 910

Sum rammeendring -13 252 0 0 0
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3.2.2 Målformuleringer og status

Område Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn
• Elevens score på nasjonal prøve i lesing

sammenlignet med landssnitt (indikator)

• Elevens score på nasjonal prøve i regning
sammenlignet med landssnitt (indikator)

100 %

100 %

105 %

105 %

105 %

105 %

• Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn
• Elevens score på nasjonal prøve i lesing

sammenlignet med nasjonalt snitt
(indikator)

• Elevens score på nasjonal prøve i regning
sammenlignet med nasjonalt snitt
(indikator)

100 %

100 %

105 %

105 %

105 %

105 %

• Andel elever med spesialundervisning som
når målene i sin individuelle opplæringsplan
og spesialundervisning avsluttes

Ny
indikator

10 % 10 %

• Andel elevsaker det er jobbet med i % av
elevmeldt mobbing på elevundersøkelsen

Ny
indikator

100 % 100 %

• Andel av elever med fravær på 11 dager
eller mer siste år (jf. kommunens rutiner)

Ny
indikator

1,0 % 1,0 %

Opplevd kvalitet

• Elevenes opplevelse av trivsel på skolen
sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt
(indeks 7. og 10. trinn)

100 % 100 % 100 %

• Elevenes opplevelse av lærernes
praktisering av prinsippene for Vurdering
for læring, sammenlignet med nasjonalt
gjennomsnitt (indeks 7. og 10 trinn).

105 % 105 % 105 %

• Foreldrenes opplevelse av trivsel i SFO
sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt
(3. trinn)

Ny
indikator

100 % 100 %

Medarbeiderperspektiv

• Fraværsprosent(sektor) 6,00% 5,5% 5,0%

De fleste måleindikatorene ovenfor tar utgangspunkt i nasjonale tester og undersøkelser
og sammenligner elevene i Ringerike sine prestasjoner eller opplevd kvalitet med
landsgjennomsnittet. Noen er også basert på lokale registreringer, slik som antall
mobbesaker det jobbes med på skolene og elevsaker som følges opp pga stort fravær.
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3.2.3 Andre tiltak

Videreutdanning
11 lærer e tar skoleåret 2014 -15 kompetansegivende videreutdanning etter strategi
utarbeidet av Utdanningsdepartementet, KS, Utdanningsdirektoratet og
Utdanningsforbundet. Dette året er matematikk og naturfag prioritert. Utgiftene deles
mellom stat og kommune. Ordni ngen bidrar til økt kompetanse og kvalitet. Antall lærere
som vil få kompetansegivende utdanning fra høsten 2015 vil rådmannen komme tilbake
til når statsbudsjettet for 2015 er endelig vedtatt.

Ungdomstrinn i utvikling
skal gi støtte til mer praktisk og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Dette er en
nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning,
lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert
kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Ungdomsskolene i
Ringerike deltar i denne utviklingsprosjekt over 3 semester fra høsten 2015.

3.2.4 Investeringer

IKT - Skole og barnehage
Det er foreslått avsatt 6 millioner kroner i 2015, deretter 2,7 millioner kroner i 2016,
2017 og 2018 , til sammen 14 ,1 millioner kroner til IKT i skole og barnehage . I 2015 vil
det bli kjøpt inn PCer til dagens 8. trinn som ikke fikk nye ved skolestart høsten 2014 .
Det vil også bli kjøpt inn PCer til 8. trinn høsten 2015. Det er et betydelig behov for
nyinnkjøp og oppgraderinger på barnetrinnet for å følge opp Handlingsplan for IKT i skole
og barnehage.

Inventar
Flere av skolene har et svært nedslitt inventar. En oppgradering på dette feltet bidrar til
trivsel og læring. Det foreslås derfor å sett e av 5 millioner kro ner i 3 år til en helhetlig
innvendig fornying på enkelte skoler slik at de framstår som «nye» og oppdaterte på
inventarsiden.

Oppgradering skolebygg
Det er betydelig behov for tiltak i skolene. Det foreslås å videreføre en årlig avsetn ing på
6,5 millioner kroner i perioden 2014 -2017, til sammen 26 millioner kroner. Midlene
benyttes til å dekke behov knyttet til bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov.
Typiske kostnader er tilrettelegginger for elever med spesielle behov, mindre
bygn ingsmessige oppgraderinger for å øke funksjonalitet og kapasitet, tilfredsstille krav
til akustikk, lys etc, og fornying av foreldete tekniske anlegg.

Investeringer 2015 2016 2017 2018 SUM
IKT - skole og barnehage 6 000 2 700 2 700 2 700 14 100
Skoler - nytt inventar 5 000 5 000 5 000 15 000
Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000
Ny skole med flerbrukshall
Hønefoss syd

50 000 100 000 100 000 80 000 330 000

Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000 70 000
Skolebygg med flerbrukshall
Hønefoss nord

5 000 85 000 95 000 125 000 310 000

Nes skole ny fløy 2 000 10 000 12 000
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Sokna skole – totalrenovering
Sokna skole er planlagt rehabilitert i tråd med tidligere vedtatt handlin gsplan.
Prosjektering pågår og planlagt byggestart er august 2015. Ut fra en behovsvurdering er
renoveringen utvidet i forhold til tidligere planer og omfatter nå hele skolen. Kalkylen er
67 millioner kroner basert på erfaringstall. Utgifter til inventar kommer i tillegg. Det
foreslås derfor å avsette 35 millioner kroner i 2015 og det samme i 2016 til renovering
av Sokna skole.

Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd
Det foreslås avsatt 50 millioner kroner i 2015 til kjøp av tomt og til oppstart av
prosjekt ering av ny skole Hønefoss syd. Det foreslås avsatt 280 millioner kroner til
bygging i årene 2016 -2018. Ferdigstilling av skolen er planlagt til skoleåret 2018/2019.
Det blir lagt fram en sak om skolen skal bygges i kommunal regi eller som OPS i 2015.

Skol ebygg med flerbrukshall Hønefoss nord
Det foreslås å sette av til sammen 330 millioner kroner i økonomiplanperioden til
prosjektering og utbygging av Ullerål skole og Hov ungdomsskole og til ny flerbrukshall
knyttet til skolene.

Ullerål skole er delvis ren overt de siste årene og nytt inngangsparti og administrasjonsdel
er nybygd. Det gjenstår å renovere en fløy av skolen. Tidligere prisantydning på dette
var 30 millioner kroner. Utvidelse av skolen til en 3-parallellers barneskole vil kreve
ytterligere utby gging.

Hov ungdomsskole er bygd tidlig på 70 - tallet som landskapsskole. Den trenger
omfattende rehabilitering for blant annet å oppfylle krav om miljørettet helsevern. Det
må vurderes om skolen skal totalrenoveres, eller rives for å bygge en ny ungdomsskol e
på samme tomt.

Det må også bygges en flerbrukshall i området for å dekke behovet for
kroppsøvingsarealer til disse to skolene.

Nes skole
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da bygges opp igjen et tilbygg for
at skolen skal ha funksjonell e og gode lokaler. Ut fra dagens elevtall kan størrelsen på
dette tilbygget reduseres i forhold til eksisterende fløy, og det settes derfor av 12
millioner kroner for å dekke dette behovet mot slutten av planperioden.
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3.2.5 Læringssenteret for voksne
Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og
Jevnaker kommune. Skolen tilbyr opplæring for voksne på grunnskolens område
og norsk og samfunnsskap for innvandrere. I tillegg har skolen ansvaret for
skoletilbudet til nyankomne innvandrere i kommunen, jf.
Introduksjonsprogrammet.

Læringssenteret forholder seg til tre lovverk: Opplæringsloven, voksenopplæringsloven
og introduksjonsloven.

3.2.5.1 Målformuleringer og status
Område Status Mål

2013 2015 2016 -
2018

Brukerperspektiv
Målt kvalitet

• Andel deltakere som fullfører grunnskole
for voksne med minimumskarakter 2 i
alle fag

50 % 65 % 75 %

• Andel spor 2 deltakere som består alle
delprøvene på norskprøve A2-nivå innen
ett år (Ny prøve)

40 % 40 %

• Andel avsluttede introdeltakere ut i
videre utdanning eller jobb

47 % 60 % 70 %

• Gjennomstrømning, hvor lang tid går
elevene på norskkurs (Spor1 og Spor2)

Status og måltall på noen av indikatorene vil bli utviklet i program perioden .

Tiltak i p rogram perioden
Læringssenteret flytter i januar 2015 inn i nye lokaler i Flerbrukshallen i Schjongslunden.
Da vil hele virksomheten samles under samme tak i nye og hensiktsmessige lokaler.
Dette vil bedre de ansattes og deltakernes læringsmiljø betraktelig, og ha positiv virkning
på kvalitet og effektivitet.
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3.3 Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år
Sektoren omfatter fra april 2014 spesialpedagogisk team, pedagogisk - psykologisk
tjeneste (PPT), avlastning, barnevern og forebyggende helsetjenester til barn og unge.

Kommunens tjenesteutvikling innenfor oppvekstområdet skal tilrettelegges slik at alle
barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å
lykkes med noe.

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig
hjelp og så tidlig som mulig. For å oppnå dette er det viktig med god kvalitet på
tjenestene og fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte innenfor tjenesteområdet.

3.3.1 Sentrale utfordringer
• Videreføre overordnede satsningsområder (kvalitet, tidlig innsats og samordning
av tjenester)

• Oppfølging og gjennomfø ring av vedtatte handlingsplaner i oppvekst

• Øke erfaringsutvekslingen mellom virksomhetene i oppvekstsektoren (beste
praksis) gjennom god helhet og samhandling

• Folkehelseperspektivet i Oppvekst

• Innovasjon

De sentrale utfordringene må sees i sammenhen g. Det er generelt en utfordring at
tiltakene rettet mot barn og unge ofte settes inn for sent i barnets livsløp og for sent
etter at problemer oppstår, at tiltakene har varierende kvalitet, og at innsatsen er for lite
samordnet og helhetlig. God brukermed virkning, riktig kompetanse hos de ansatte og en
ledelse med god implementeringsevne er avgjørende for å lykkes i arbeidet med disse
utfordringene.

Prioriteringen av tjenester til barn og unge har vært et satsningsområde i Ringerike de
senere årene. Ansvar et for helse - og omsorgstjenester til barn og unge 0 – 23 år ble fra
1. april i år flyttet fra Helse - og omsorgssektoren til Oppvekstsektoren. Med dette ønsker
Rådmannen å legge til rette for å kunne yte et bedre helthetlig tilbud ved å systematisere
og ef fektivisere samarbeidet mellom aktørene på oppvekstområdet.

3.3.1.1 Forebygging og tidlig innsats
Ringerike kommune skal arbeide målrettet med å rette ressursinnsatsen fra ressursbruk
på reparasjonstiltak til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Forebygging og tidlig
innsats er sentrale strategier innen samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og
arbeidsgiverpolitikk.

Det innebærer at fokuset på forebygging og tidlig innsats omfatter alle kommunens
tjenesteområder. Av de kommunale styringsdokumentene er Folkehelseme ldingen
sentral.
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Nye tiltak innenfor barnevern, avlastning/barnebolig og spesialpedagogisk hjelp har hatt
en stor økning i 2014. Tiltakene er delvis kompensert med justerte rammer i 2015.
Systematisering og gjennomgang av tildeling og etablert praksis vil være
fremgangsmåt en for å sikre at enhetene holder sine budsjett.

3.3.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Tjenesten er kommunens rådgivende organ i forhold til barn og unge som har behov for
spesiell tilrettelegging i barnehage og skole Jf. Opplæringsloven §5 -6.

PPT Status Mål

2014 2015 2016 -
2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Ventetid før saken startes 8-12 mnd 6-9 mnd 3-6 mnd

• Behandlingstid 3-12 mnd 3 mnd 1-3 mnd

• Nedgang i antall henviste saker 10% 10% 10%

PPT skal bidra til helhet og sammenheng, tidlig innsats og arbeide forebyggende. PPT har
utfordringer med ventetid og saksbehandlingstid og målene skal være et redskap for
nødvendige prioriteringer.

Strategien er tidlig innsats spesielt i barnehagene og arbeide med språkstimulerings -
prosjekt. Målemetode vil være egne tellinger og medarbeiderundersøkelsen.

3.3.3 Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn
Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort
medisinsk behov. Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen.
Avl astningstilbudet gis til foreldre/foresatte til barn og ungdom med stort omsorgsbehov i
alderen 0-18 år.

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 17 295 113 037 113 037 113 037

Rammeendring 95 742 0 0 0
Netto driftsramme 113 037 113 037 113 037 113 037

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -101
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 81/14 83 702
Nye tiltak i 2015

Spes.ped.tiltak til barn med spesielle behovi barnehage, økt aktivitet og kostnader 2 309

Barneverntiltak, økt aktivitet og kostnader. 5 000

Avlastning barn og unge m/ barnebolig, økte kostnader. 2 649

Justering ekstern husleie 2 478

Spesialpedagoger til PPT 436

1,07 % kutt i lønnsmassen -731
Sum rammeendring 95 742 0 0 0
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Avlastning Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

1. Pårørende skal få tilfredsstillende
informasjon

50% 60% 70%

2. Riktig Tilsyn etter skoletid 60% 65% 70%

Opplevd kvalitet

1. Kvalitetssikringssamtale med alle
pårørende som har et vedtak på
avlastning x 1 pr år

100% 100% 100%

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant
avlastning til barn/ungdom. Strategien er å finne rett nivå på tildeling av tjenester i
samarbeid med Helse og omsorg .

Målemetode vil være egne tellinger, bruker - og medarbeiderundersøkelser.

3.3.4 Forebyggende helsetjenester barn og unge
Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til
barn, unge og deres familier.

Tjenesten omfatter blant annet:

• Helsestasjon 0-6 år

• Jordmortjeneste

• Skolehel setjenesten i barne - og ungdomsskole. Egen helsestasjon for ungdom .

• Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

• Vaksinasjon og smittevernkontor

• Frisklivsarbeid

Forebyggende helsetjenester barn og
unge

Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

1. Gjennomført DU- kurs ( Depresjon
for u ngdom )

1 2 2

2. Implementert fagteam i barnehage 3 6 9

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et høyt fokus på tverrfaglig
samarbeid. Strategien som er valgt er tidlig innstas i samhandling med andre enheter.

Målemetode vil være egne tellinger og medarbeiderundersøkelser.
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3.3.5 Barnevern
Barneverntjenesten skal bidra med ulike hjelpetiltak i familien. I de aller fleste tilfeller er
hjelpetiltak tilstrekkelig. Barnevernstjenesten kan bidra med grupp eaktiviteter f.eks.
sinnemestring, sosial ferdighetstrening, besøkshjem, nærmiljøtiltak, råd og veiledning,
foreldreveiledningsgrupper (DUÅ), bistand i forhold til adopsjon, institusjon/fosterhjem .

Område Barnevern Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Antall familier som får PMTO
gjennom Ringerike kommune

16 16 30

• Avvikle plasseringer der det er til
barnets beste (adopsjon,
tilbakeføring, aldersgrense)

Ikke
registrert

10 8

• Antall barn som mottar hjelpetiltak 139 160 170

Opplevd kvalitet

• Antall familier som har opplevd
måloppnåelse etter PMTO
behandling.

For tidlig å
måle effekt

12 24

• Antall avslutta saker der hjelpetiltak
har ført til nødvendig endring.

Ikke
registrert

16 48

• Antall av disse som vi mottar ny
bekymring på samme år.

Ikke
registrert

0 0

Barnevernstjenesten har fokus på riktig tiltak til rett tid. Strategien som er valgt er
tverrfaglig samarbeid og økt fokus på system i egen tjeneste.

Målemetode vil være statlige registreringer, egne tellinger og brukerundersøkelser.
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3.4 Kultur
Kulturområdet omfatter biblioteket, kulturskolen og det generelle kulturarbeidet.
Kultursektoren arbeider for å opprettholde og videreutvikle kulturområdet ut fra lovverk
og mål innenfor de tildelte rammer.

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig kulturplan for Ringerike kommune ble påbegynt
høsten 2014. Kulturplanen med satsningsområder, muligheter og samarbeid legges fram
til polit isk behandling i 2015.

I kulturarbeidet fordeles tilskudd til lag, organisasjoner og arrangementer og det gis råd
og veiledning til arrangører. Kultursektoren er involvert i utstillinger og arrangement og
har ansvar for søknader om tippemidler og utleie av kommunens idrettshaller.

Rammetabell 2015 - 2018

Rammeøkningen gjelder internhusleie til eiendomstjenesten. En stor del av dette er
driftsutgifter til den nye flerbrukshallen i Sjongslunden som ferdigstilles til nyttår.

3.4.1 Kulturskole
Kulturskolen holder til i Hønefoss sentrum og gir undervisning i musikk - og kunstfag.
Kulturskolen har undervisning både for talent og for bredde. Hovedmålgruppe er barn og
unge.

Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, der det heter at alle kommuner skal ha et
musikk - og kul turskoletilbud til barn og unge.

3.4.1.1 Målformuleringer og status
Område Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Andel av personalet med fagutdanning Ny indikator

• Dekningsgrad: Andel elev er i
grunnskolealder i kommunens
kulturs kole

Ny indikator

Ringerike kommune har i dag en relativt liten andel elever i kulturskolen i forhold til
sammenlignbare kommuner og statlige mål.

2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 13 231 21 211 21 211 21 211

Rammeendring 7 980 0 0 0

Netto driftsramme 21 211 21 211 21 211 21 211

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -267
Nye tiltak i 2015

Justering ekstern husleie 8 364

1,07 % kutt i lønnsmassen -117

Sum rammeendring 7 980 0 0 0
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Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i instrumenter og kunstfag. Det er et mål å tilby
under visningsgrupp er også i fagområder som teater og dans , slik at fle re kan få et tilbu d
innenfor de rammene skolen har.

3.4.2 Bibliotek
Ringerike bibliotek sin visjon er: Et sted for informasjon, kunnskap, læring, opplevelse,
kreativitet, trivsel og rekreasjon. Bib lioteket gir tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Hovedbibliotek ligger i Hønefoss, med filialer på Sokna, Nes og i Ringerike fengsel.
Biblioteket tilbyr en rekke arrangementer og aktiviteter, blant annet veiledning, kurs og
temamøter. Biblioteket er en arena for livslang læring, lokalhistorie og lesestimulering,
og her arrangeres skrivekonkurranse og bokkvelder.

Biblioteket er hjemlet i Folkebibliotekloven, og har til oppgave å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet.

3.4.2.1 Målformuleringer og status
Område Status Mål

2013 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Antall utlån 82 667 82 000 81 000

• Fysiske besøk på hovedbiblioteket 92 671 92 800 93 000

• Antall arrangementer 20 22 26

• Selvbetjeningsgrad (utlån på
automat, fornyelser per nett og
sms)

Ny indikator 50 % 60 %

På nasjonalt nivå har både tallene for utlån og besøk vist synkende kurver, så målet er å
bremse denne trenden. Biblioteket har og som mål å øke antall arrangementer og
utstillinger – og dermed også kunne øke antall fysiske besøk.

3.4.2.2 Investeringer

Som oppf ølging av utredningen «Meråpne bibliotek» foreslås det å bruke 1 million kroner
til installering av blant annet alarmporter og dørlåssystemer, slik at låntakere kan
benytte bibliotekene også utenom ordinær åpningstid.

3.4.2.3 Eksterne tilskudd
Biblioteket deltar i prosjektet «Buskerudbibliotekene som møteplass og debattarena» for
å utvikle Ringerike bibliotek som møteplass.

Arbeidet med det lokalhistoriske prosjektet «Historien her vi bor» for barn fortsetter.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de tre folkebibli otekene og historielagene i
regionen. Prosjektet er finansier t av Sparebankstiftelsen og DnB.
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3.5 Helse og omsorg
Sektoren omfatter hjemmebaserte tjenester, tjenester til funksjonshemmede,
institusjoner med korttidsopphold, langtidsopphold og dagopphold. Psykisk helse og rus,
Krisesenter, legevakt, og NAV. Sektoren har også tilbud om ulike avlastningstjenester,
omsor gslønn og brukerstyrt personlig assistanse for at kommunens innbyggere med pleie
og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Ringerikskjøkken med servicekjøkkenene er også organisatorisk underlagt Helse og
omsorg.

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også
koordinerende enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse – og
omsorgstjenesteloven, helsepersonell loven, pasient og bruker rettighetslo ven,
forvaltningsloven og verdi ghetsgarantien.

Rammetabell 2015 - 2018

Helse og omsorg vil i perioden 2015 - 2018 videreføre arbeidet med effektivisering,
omstilling og strukturendring innenfor sektoren. Kvaliteten i tjenestene vil bli utfordret
når rammene gjør det nødvendig å utfordre struktur og innhold i tjenestene.

Utgangspunktet for Budsjett 2015 er Budsjett 2014. Siden flere av driftsenhetene
innenfor Helse og omsorg har merforbruk i 2014, er det store utfordringer for å gi
tjenester i 2015 som er ti lpasset budsjettet. Endringer i tjenestetilbud og struktur
gjennomføres i løpet av høsten for å ha en inngangsfart i 2015 tilpasset budsjettet.
Rammearket over viser endringer i budsjett 2015 som kommer i tillegg til det som er
nevnt innledningsvis.

2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 657 495 581 219 581 219 581 219

Rammeendring -76 276

Netto driftsramme 581 219 581 219 581 219 581 219

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -12 096
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 81/14 -83 702
Nye/ endrede behov 2015
Medfinansiering sykehus avsluttet -34 000
Redusert ramme økonomisk sosialhjelp -2 000
Økte inntekter Ringerikskjøkken som følge av økte priser -2 000
Økte inntekter brukerbetaling hjemmetjenester som følge av økte priser -400
1,07 % generelt lønnskutt -5 380
Justering ekstern husleie 67 785
Husleieinntekter boliger -35 431
Kommunale avgifterfra Helse til Teknisk -567
Statlige overføringerifm flyktninger og asylmottak flyttet til område
avsetninger, overføringer 20 850
Forebyggende edruskapsarbeid overførttil administrasjon og fellesutg. 255
Økt ramme hjemmetjenester 2 567
Økt ramme kjøp av eksterne plasser 5 800
Økt ramme legetjenester 1 104
ROS tilskudd flyttet til rammeområde avsetninger,overføringer 939

Sum rammeendring -76 276 0 0 0
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Regjer ingen skal avvikle kommunal medfinansiering fra og med 2015. For Ringerike
kommune utgjør det en reduksjon i rammeoverføringen på 34 millioner kr oner .
Overføringen til Helse Sør Øst RHF reduseres tilsvarende.

NAV har jobbet med tiltak for å redusere økonom isk sosialhjelp. Dette har de lykkes
med, og posten har fått en reduksjon i Budsjett 2015 på 2 millioner kroner i forhold til
Budsjett 2014.

Hjemmetjenesten har fått en økt ramme på 2,7 millioner kroner , som i hovedsak er økt
ramme for Brukerstyrt personl ig ass (BPA). Det har tilkommet flere brukere i 2014, og
med helårseffekt i 2015 må rammen styrkes. Dette er tilbud nederst i omsorgstrappen og
som er valgt prioritert i HP 2015 - 2018.

Prisene for mat fra Ringerikskjøkken har vært uendret i perioden 2012 – 2014. I budsjett
2015 er det lagt inn en økning på porsjonsprisen på mat både til hjemmeboende og for
salg fra Servicesentrene, og prisene er tilnærmet like det våre nabokommuner har. Dette
utgjør en økt inntekt på 2 millioner kroner , dersom salget ikke blir vesentlig lavere.

For praktisk bistand er prisene justert, og det forventes en inntektsøkning på 0,4
millioner kroner dersom tildelte timer holder seg på omtrentlig samme nivå som i dag.

Budsjettposter for ekstern husleie flyttes fra teknisk over til helse. Dette gjelder alle
boliger og to institusjoner som i hovedsak leies av Boligstiftelsen. Formålet er å få bedre
utnyttelse av boligmassen, hindre tomgang og dermed svikt i husleieinntekter.

Økt ramme til legetjenester er i hovedsak grunnet økt sats driftstilskudd til leger, ny
turnuskandidat og økt tilskudd til Ringerike interkommunale legevakt.

Det er en økning i antallet unge brukere som har problemer knyttet til rus og psykisk
helse i kombinasjon med lav bokompetanse. I tillegg utfordres tjenesten i økende grad
av ustabile brukere med trussel s- , utagerings - og voldsatferd. Dette øker behovet for
eksterne kjøp av plasser med 2 utover vedtatt budsjettramme for 2014. Rådmannen
foreslår å styrke dette området i neste års budsjett.

3.5.1 Volum på tjenester
I Ringerike kommune prioriteres tjenestene etter BEON-prinsippet (Beste effektive
o msorgs n ivå). BEON-prinsippet kan illustreres gjennom en omsorgstrapp. Jo høyere opp
i trappen desto mer inngripende tjenester.

Generell omsorgstrapp
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Stortingsmelding nr 47 (2008 -2009) ”Samhandlingsreformen” bruker begrepet BEON-
prinsippet - Beste og mest effektive omsorgs n ivå. Kommunene skal sørge for en
helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og
oppfølgi ng slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste
effektive omsorgsnivå (BEON). Derfor er hovedvekten av tjenestene organisert i den
nederste delen av trappen. Vi må åpne for nye tilnærminger som gir tilbud av tjenester
lengre ned i omsorgstrappen. Dette for å utnytte de iboende ressurser den enkelte har.

Hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering, dagtilbud og hjemmerehabilitering er tjenester
nederst i trappen, hvor brukeren aktivt kan bidra til å beholde, gjenopprette, el ler øke
funksjonsnivå.

Lengst opp i omsorgstrappen finnes institusjoner og spesialenheter. Dekningsgraden for
institusjonstjenestene i Ringerike kommune er lavere enn kommunegruppe 13. Dette
kompenseres ved at vi har høyere tjenestevolum på hjemmetjenester, som igjen fordrer
en stram og effektiv tildelingspraksis, med tildeling på best effektive omsorgsnivå. Det
er et mål å redusere tildelte timer. Dette vises i måleskjema.

3.5.2 Sentrale utfordringer
Flyt i korttidsplasser
Innføringen av samhandl ingsreformen har ført til pasienter skrives raskere ut fra sykehus
enn før. I Ringerike kommune viser dette seg ved at plasser som tidligere var forbeholdt
korttidsopphold og avlastningsplasser nå tas i bruk for å ta imot utskrivningsklare
pasienter fra sykehus. Terskelen for hjemmeboende pleietrengende som har behov for
sykehjemsplass har som en følge av dette blitt vesentlig høyere. Dette kan gi utslag i
økte hjemmetjenester og økte utgifter for betaling av overliggere på sykehuset.
Rådmann ønsker å utr ede mulighet for et begrenset antall korttidsplasser i dobbeltrom.
Rådmann en mener at dobbeltrom inntil to - tre uker langt opphold er en akseptabel
kvalitet, og brukerne vil fremdeles få et fullverdig tjenestetilbud.

Besparelsen ved å ha dobbeltrom må vei es opp med konsekvensene dersom tilsvarende
tilbud måtte gis i pasientens hjem. Ringerike kommune har som eneste i
kommunegruppe 13 bare enkeltrom i sine institusjoner.

Hverdagsrehabilitering
Prosjektet finansieres av prosjektmidler i 2014 og videreføres i 2015. Ved å arbeide
målrettet med å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpen, kan behovet for langvarige og
omfattende tjenester i mange tilfeller reduseres, og behovet for institusjonsplass
utsettes. Dette realiseres ved at brukeren tidlig mottar et tver rfaglig tilbud med fokus på
rehabilitering og mestring. Den enkelte vil få økt livskvalitet, lengre levetid og større
mulighet for mestre hverdagen i eget hjem. Dette krever et tett samarbeid mellom
tjenestetildeling, korttidsinstitusjon og den aktuelle hj emmetjeneste.

Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp videreføres og implementeres i
2015. Dette er kompetansehevende tiltak og satsning på brukermedvirkning.

Boligsosialt arbeid
I løpet av planperioden skal boligsosial plan realiseres. Kom munen har søkt og fått
innvilget opptak i BASIS, Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Programmet går
over inntil fem år og består av prosjektmidler, veiledning og råd fra Husbanken og
samarbeidsmøter sammen med de andre kommunene som deltar i BASIS.

Økonomisk sosialhjelp
Utvikling og iverksetting av lavterskeltiltak, råd og veiledning samt forebyggende arbeid
med særlig fokus på unge brukere. Bruke vilkår/sanksjoner aktivt, økt bruk av
kvalifiseringsprogram, samt høyest mulig frekvens for oppfølging av langtidsmottakere.
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Målstyring
Å arbeide målrettet og utvikle gode måleindikatorer for sektoren blir vikt ig i
planperioden. Se måltabeller under tjeneste ne.

3.5.3 Hjemmetjeneste
Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til
ansvar for trygghetsalarm og matombringing.

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester og Lov
om pasient og brukerrettigheter.

Det er utfordringer knyttet til å ivareta den stadig sykere og mer hjelpetrengende bruke r
i hjemmet. Dette krever god og tett dialog med Tildelingskontoret. Det vil også være
avgjørende med god struktur, veletablerte rutiner og økt faglig kvalitet i tjenesten.

3.5.4 Dagopphold
Tjenesten er et tilbud til eldre i Ringerike kommune som har behov fo r en mer
meningsfylt hverdag, både i forhold til fysiske og psykiske behov. Tilbud er i dag
lokalisert på Nes, Sokna, Tyribo, Hvelven og Heradsbygda.
Det ytes transporttjeneste fra dør til dør for brukere av tilbudet. Rådmann en vil
tidlig i 2015 fremme en sak om lavterskeltilbud for eldre hjemmeboende.

3.5.5 Tjenester til funksjonshemmede (TTF)
Tjenesten gir i dag tjenestetilbud til 147 personer i alderen 18 til 90+ hovedsakelig i
døgnbemannet bofelleskap, men også ambulerende tjeneste, dagsenter og
arbeidssente r. Tjenestemottagere har i hovedsak diagnose utviklingshemming, men også
andre diagnoser som autisme, senile, demente, psykiske lidelser, adhd, asberger
syndrom, multipleskerose (MS) og ervervet hjerneskade.

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommu nale helse - og omsorgstjenester og Lov
om pasient og brukerrettigheter.

Hovedutfordringer

Avvikle små og kostnadskrevende boenheter
TTF har i dag 7 enheter med to store og flere små bofelleskap. Det er et stort potensiale
for ytterligere innsparinger ved å avvikle de små bofelleskapene og erstatte dette med
ett samlokalisert bofelleskap. Kostnadsreduksjons ble i 2012 grovt beregnet til 5- 7
millioner kroner pr år. Det planlegges i 2014/15 bygging av nytt bofelleskap og endret
bruk/salg av små bofelleskap m ed forventet realisering innen 201 8.

Av de som mottar tjenester i TTF er 118 tjenestemottagere under 67 år, dette er en stor
andel av totalen. Statistikk viser at tjenestevolumet for denne aldergruppen, har vært
økende siste årene og begrunnes med økende rettighetsfestelse og forventninger til høyt
omfang av tjenester.

3.5.6 Institu sjon
Institusjonene har ansvaret for langtidsbruker med stort pleiebehov, samt brukere med
behov for korttid - og avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem
og boform for heldøgns omsorg og pleie .

Institusjonene arbeider for å komme ned i kostnadsnivå. Enhetskostnadene må
fremdeles noe ned for å kunne sammenlignes med de rimeligste instit usjonene i landet.
Kostnadene er gått ned på grunn av lavere pleiefaktor siste årene. Årsaken til fortsatt
høyere enhetskostnad er de spesialiserte avdelingene og kostnader knyttet til
kostnadskrevende bygningsmasse
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Dersom institusjonstjenesten fortsatt skal kunne levere et godt tilbud vil dette kreve god
struktur, veletablerte rutiner og økt faglig kvalitet i tjenesten. Det er derfor i løpet av
2014 startet et arbeid for å bedre internkontroll og innføre standardiserte prosedyrer.
Målsetningen er et vele tablert og «levende» internkontrollsystem, som tilfredsstiller
lovens krav på dette punkt.»

3.5.7 Målformuleringer og status
Status Mål

Brukerperspektiv 2014 2015 2016 -2018

Målt kvalitet

Hjemmetjenesten

• Fravær av alvorlige avvik,
feilmedisinering

Ikke data Kartlegge 0

• Andel brukere med
Hverdagsrehabilitering med avklart
funksjonsnivå

Oppstart

20

36 40

Dagopphold

• Antall bestilte transportoppdrag som
ikke benyttes

Ikke
tallfestet

Kartlegge 0

• Andel fysisk aktivitet 6 7 7

Psykisk helse og rus

• Antall brukere med individuell plan Ca. 20 25 25

• Antall tiltaksplaner 0 50% 100%

Tjenester til funksjonshemmede

• Det er gjennomført
forventningssamtaler med
tjenestemottakere

Ikke sikre
data

70 % 90%

• Tjenestemottakere som ønsker det,
har deltatt i utarbeidelse av vedtak,
pleie og tiltaksplan

Ikke sikre
data

50% 100%

Institusjon

• Fravær av uønsket underernæring Ikke sikre
data

Kartlegge 0

• Fravær av trykksår Ikke data Kartlegge 0

• Antall forventningsavklaringer
v/innkomst i %

Ikke data 80

Tildelingskontoret

• Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset
etter at pasienten er definert som
utskrivningsklar

0-3 døgn

• Andel korttidsplasser belagt med
korttidspasienter

75 -89% 90 -100%

• Gjennomsnitt tildelte tjenester pr.
uke pleie og omsorg utenfor
institusjon

7,9 timer 7,8 timer 7,5 timer
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Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Opplevd kvalitet

Hjemmetjenesten

• Opplever du ofte at ukjente pleiere
kommer hjem til deg?

Bruker -
undersøkelse

*

• Får du hjelpen du trenger til avtalt
tid?

Bruker -
undersøkelse

*

Dagopphold

• Behandles du med respekt? Bruker -
undersøkelse

*

• Opplever du at tilbudet gir deg økt
livskvalitet?

Bruker -
undersøkelse

*

Psykisk helse og rus

• Fornøyd med tilgjengelighet fra
rus/psykisk helse

Ikke målt Kartlegges

Tjenester til funksjonshemmede

• Fornøyd med muligheten til
påvirkning i eget liv

Bruker -
undersøkelse

*

Forbedrings -
arbeid

Bruker -
undersøkelse

*

Institusjon

• Opplever du at personalet behandler
deg med respekt og verdighet?

Ikke data Bruker -
undersøkelse

*

• Er du fornøyd med serveringen og
måltidene?

Ikke data Bruker -
undersøkelse

*

Tildelingskontoret

• Opplevd god brukermedvirkning i
utformingen av tjenestetilbudet.

Bruker -
undersøkelse

*

• Opplevd tilfredshet med informasjon
om tjenesten.

Bruker -
undersøkelse

*

*Brukerundersøkelser gjøres annethvert år.
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3.5.8 NAV
De kommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV og
introduksjonslovgivningen.

Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre levekårene for vanskeligstilte,
bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og
bo selvstendig, og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i
samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og un ge og deres familier får et helhetlig og
samordnet tjenestetilbud.

NAV- kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt
tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

Formålet med intro duksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltagelse i yrkes - og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

I Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet i NAV: økonomisk sosialhjelp,
gjeldsrådgivning, boligsosialt tea m, flyktning og husbank.

NAV Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt

520 490 420

• Gjennomsnitt antall måneder på
sosialhjelp

6,29 5,9 5,4

• Antall mellom 18 -24 år på økonomisk
sosialhjelp

94 80 70

• Oppfylle kommunestyrevedtak om
bosetting av flyktninger

Ja 45 Ja(antall) Ja(antall)

• 75 % av alle med gjennomført
introduksjonsprogram skal i arbeid,
utdanning eller annen kvalifisering mot
arbeid

Ukjent 75 % 75 %

Opplevd kvalitet

• «Jeg får den service jeg trenger fra
NAV-kontoret»

4,4 av 6 4,8 5,0

• «Veileder var interessert i å finne gode
løsninger sammen med meg»

4,8 5,0 5,0

• «Har noen på NAV -kontoret snakket
med deg om muligheten til å komme i
arbeid?»

71,2 % av
100 %

75 % 80 %

Alle mål er målbare. Tallene hentes fra fagsystemet SOCIO, NIR, den årlige
brukerundersøkelsen for NAV-kontor og NAVs årlige HKI -undersøkelse
(medarbeiderundersøkelsen).
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3.5.8.1 Status og utfordringer

Økonomisk sosialhjelp

NAV har i 2014 hatt 520 brukere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er et høyt
antall. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp på 6, 29, dette er
også høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Buskerud kommunerevisjon
gjennomførte forvaltnings revisjon på området i 2013. Status for 2014 er ikke vesentlig
endret etter denne rapporten. Utvalget kom med anbefalinger om bl. a utvikling og
iverksetting av lavterskeltiltak, øke ressursene til råd og veiledning samt forebyggende
arbeid med særlig fokus på unge brukere, bruke vilkår/sanksjoner aktivt, økt bruk av
kvalifiseringsprogram, samt høyest mulig frekvens for oppfølging av langtidsmottakere.

Gjennom utarbeidelse av felles rutinehefte har sosialhjelpsut giftene blitt redusert i 2014.

Boligsosialt arbeid

NAV har vært med i utarbeidelse av Boligsosial handlingsplan. I løpet av planperioden
skal planen realiseres og NAV vil være en aktiv aktør i gjennomføringen. Kommunen har
søkt og er tatt inn i programmet BASIS, Husbankens boligsosiale utviklingspro gram.
Programmet går over inntil fem år og består av prosjektmidler, veiledning og råd fra
Husbanken og samarbeidsmøter sammen med de andre kommunene som deltar i BASIS.
NAV vil også være delaktig i BASIS, både gjennom de som i dag arbeider med tildeling
og oppfølging i bolig, men også de som arbeider med økonomirådgivning og Husbankens
virkemidler vil bli involvert.

Introduksjonsordningen for flyktninger

Ringerike kommune har vedtatt å bosette 45 flyktninger i 2014 og 40 flyktninger i 2015
og 2016. I till egg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. I planperioden blir det
viktigste arbeidet å bosette flyktningene, integrere flyktningene i lokalsamfunnet og
veilede de mot arbeid og utdanning. Utfordringer i arbeidet blir å finne nok boliger som
er hensiktsmessige. Vi ser at det ikke er så enkelt å finne arbeid i dagens marked på
Ringerike, så dette blir en stor oppgave for NAV.

3.5.9 Krisesenter
Krisesenter – Et ressurssenter mot vold i nære relasjoner.

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud
til kvinner, menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om
vold i nære relasjoner. Det utarbeides en handlingsplan for vol d i nære relasjoner
i handlingsperioden.

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen,
et samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er
vertskommune. Nedslagsfeltet omfatter 102 856 innb yggere per 01.01.14, jf. SSB.

I det interkommunale krisesentersamarbeidet blir kostnadene til drift og
overheadkostnader fordelt etter innbyggertall slik at alle deltakende kommuner i
samarbeidet betaler samme sum ut fra sin befolkningsstørrelse/innbygger tall.

Det ble i 2014 utarbeidet en ny samarbeidsavtale med alle deltakende kommuner
gjeldende fra 2015.

I tillegg til faktisk bruk skal krisesenteret være i akutt beredskap til enhver tid, døgnet
rundt, 7 dager i uken.
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Fylkesmannen i Buskerud avholdt til syn med krisesentertilbudet i Ringerike kommune
den 23.10.13. Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til
kommunen. Fylkesmannen vurderer at brukerne av Krisesenteret i Hønefoss får et
kompetent og godt tilrettelagt tilbud.

Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Gjennomsnittlig botid (per 3 kvartal
2014)

44 døgn 45 45

• Flerkulturell andel beboere (per 3
kvartal 2014)

30% 45% 50%

• Beregnet antall beboere på 12 måneder 115 120 120

• Beregnet antall dag/kveldssamtaler på
12 mnd.

165 170 170

Brukerperspektiv

Opplevd kvalitet

• Opplevd god brukermedvirkning i
utformingen av tjenestetilbudet.

4 av 6 5 av 6 6 av 6

• Opplevd tilfredshet med informasjon om
tjenesten.

Ja Ja Ja

• Opplevd nytteverdi av individuell
plan(IP)

Ikke målt Ja Ja

3.5.10 Ringerike interkommunale legevakt
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor
fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad,
Modum og Sigdal. Tjenesten regulert av Helse - og omsorgstjenesteloven .

Samarbeidet er organisert etter § 28 -1 a.Vertskommunesamarbeid med Ringerike som
vertskommune. Det er ca. 60 000 innbyggere i kommunene til sammen.

Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom
fastlegenes vanlige åpningstid.

Døgnøyeblikkelig hjelp i kommunene

Det er i nært samarbeid med det interkommunale legevaktsamarbeidet og Vestre Viken,
etablert kommunale døgnøyeblikkelig hjelp -senger lokalt i kommunene. For Ringerikes
del er 3 plasser lokalisert ved Austjord. Det er i ti llegg tre senger lokalisert i Ringerike
sykehus.

Tilbudet rettes mot pasienter, som pga. funksjonssvikt trenger døgnøyeblikkelig
medisinsk hjelp og observasjon, og som ikke kan håndteres på kommunens øvrige tilbud.
Det er fastlegen eller legevaktslegen som kan henvise pasienter til plassene.

Pågående prosjekt i legevakten er utvikling ny legevakt, fremtidig bruk av KØH og
innføring av Nødnett.
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Interkommunal legevakt Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Responstid på telefon Ukjent 80% innen 90sek 80% innen
90sek

• Antall henvendelser Ukjent Kartlegge aktivitetsdata

• Antall avvik journalsystem Ukjent Kartlegge 0

Opplevd kvalitet

• Fikk du den hjelpen du trengte Brukerundersøkelse

• Fikk du hjelp til avtalt tid Brukerundersøkelse

• Fikk du den informasjonen du
trengte og var informasjonen
forståelig

Brukerundersøkelse

3.5.11 Investeringer

3.5.11.1 Nødnett
Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er
under utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet.
Med nødnett får helsetjenesten et robust, fleksibelt og avlytningssikret
kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den nye teknologien legger til
rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre
nødetatene.

I fase -2a Nordre Buskerud skal det installeres en teknisk løsning for legevaktsentralen
som innebærer i hovedsak at det «tunge» tekniske utstyret blir installert i en datahall
hos HDO på Gjøvik og mindre voluminøst utstyr på legevaktsentralen. Det er fortsatt
ikke kjent hvor mye hver legevaktsentral skal belastes felleskostnadene for etablering og
drift av omtalte. I HP 2015 -2018 er det satt av 1 millioner kroner t il dette tiltaket.
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3.5.11.2 Velferdsteknologi
Mål for 2015: Etabler e en standard for velferdsteknologi som gir grunnlag for Helse og
omsorgs satsning på velferdsteknologiske utvikling.

Bruk av velferdsteknologi har som mål å bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for
brukere. Dette i tillegg til optimal ressursutnyt telse av tjenestene. Med Velferdsteknologi
skal Ringerike kommune bidra til å forenkle hverdagen for pleiere, øke sikkerheten og
kvaliteten i tjenestene. Legge til rette for nye muligheter for selvhjelp og bistand fra
pårørende. I HP 2015 -2018 er det fores lått avsatt 2 millioner kroner t il dette tiltaket.

3.5.11.3 Utstyr Helse og omsorg
Det er et stort oppgraderingsbehov knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med
døgnbemanning i forhold til inventar og utstyr. I HP 2015 -2018 er det foreslått avsatt 2
millioner kroner i 2015 - 2016 -2017 , t il sammen 6 millioner kroner .

I rapporten «Ringerike 2020 » er det beskrevet hvordan Ringerike kommune skal
håndtere vekst og tilpasse tjenestene inn i fremtiden. I HP 2015 -2018 er det satt av
investeringsmidler til omregulering og prosjektering av omsorgsboliger .

3.5.11.4 Flytte hjelpemiddellager
Hjelpemiddellageret vurderes flyttet tilbake til Helse og omsorg. Ringerike kommune har
mange hjelpemidler til utlån for hjemmeboende. Det er viktig å bedre lagring, muligheter
for renhold og reparasjon i tillegg til å ha et godt lagersystem. Dette for å kunne utnytte
verdien av hjelpemidlene.

3.5.11.5 Ombygging av mottak NAV
Nasjonale retningslinjer for sikkerhet i NAVs kontorer krever at det gjøres ombygging av
mottaket hos NAV. Det er i HP 2015 -2018 satt av 1 million kroner til dette.

3.5 Helse og omsorg Side 44



Ringerike kommune
Handlingsprogram 2015 -2018 – Budsjett 2015

3.6 Teknisk sektor
Tekniske områder er fra 1.januar 2015 organisert etter en bestiller - og utførermodell.
Bestillerenheten har fått arbeidsnavnet «Teknisk forvaltning» og utførerenheten har fått
arbeidsnavnet «Teknisk drift». Teknisk drift er organisert i basisorganisasjonen.
Hovedmotivasjonen bak endringen er å skape styring og kontroll på tjenestene som skal
leveres og derigjennom økt effektivitet og lavere kostnader.

Brann - og redningstjenesten og miljø - og arealforvaltningen er ikke omfattet av denne
organisasjonsendringen.

Teknisk forvaltning definerer hva som skal leveres av drift - , vedlikeholds - og
utviklingstjenester basert på vedtatt budsje tt og prioriteringer. Enheten har ansvar for
budsjettering av tjenestene og kjøper tjenestene ved å inngå avtaler med Teknisk drift,
samarbeidspartnere (som Ringerike Boligstiftelse) og i et marked (for eksempel bygging
av skole).

Det vil bli stilt krav t il at Teknisk drift leverer tjenester med kvalitet og kostnad som er
konkurransedyktige i forhold til tilsvarende tjenester i andre kommuner og eventuelt
tilsvarende tjenester som tilbys i det private marked. Nøkkeltall blir derfor en viktig del
av sammenl igningsgrunnlaget. For å opprettholde fokus og unngå rolleblanding, inngår
Teknisk drift foreløpig ikke i kommunalsjefens ledergruppe. Kommunalsjefen vil imidlertid
ha egne «eierstyringsmøter» med enheten.

Rådmannen vil bruke 2015 til å få organisasjonen, avtaler og nødvendige tilpasninger på
plass og at alle forstår og fyller sine roller. Rådmannen forventer derfor ikke full effekt av
endringen før 2016.

Brukerne av tjenestene forholder seg til Teknisk forvaltning. Teknisk forvaltning vil
videreføre og rev idere driftsavtaler med brukere i forhold til hvilke tjenester som skal
gjennomføres på hvert enkelt bygg i tillegg til avtaler med Teknisk drift eller eksterne
leverandører.
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Driftsrammer

3.6.1 Teknisk forvaltning
Teknisk forvaltning omfatter både forvaltn ingen av kommunens infrastruktur (herunder
drift, vedlikehold, kjøp, salg) og utbygging av ny infrastruktur. Fagområdene som skal
dekkes er (ikke uttømmende):

Veg

• Sommer - og vintervedlikehold (veier, gangveier, bruer, hengebruer)
• Flagging
• Gatelys
• Overvan n
• Parkering mv
• Gravemeldinger

Park og idrett

• Parker, blomsterbed, krakker
• Idrettsbaner
• Hogst

Vann og avløp

• Distribusjonsnett
• Renseanlegg
• Gebyrhåndtering

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 167 866 120 961 120 961 120 961

Rammeendring -46 905 0 0 0

Netto driftsramme 120 961 120 961 120 961 120 961

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -3 337
Nye/ endrede behov 2015
Kommuneplan overført fra administrasjon og fellesutgifter 300
Vannbruksplan overført fra administrasjon og fellesutgifter 30
Forventet økt refusjon fra Hole etter reforhandling 2015 -500
Reduksjon renhold -1 000
Reduksjon vaktmester -1 000
Reduksjon på husleie Boligstiftelsen -1 000
Forventet økning husleie utover indeks (Boligstiftelsen) -1 000
Reduksjon energikostnader -500
Organisasjonsendring til administrasjon og fellesutgifter -880
1,07 % generelt lønnskutt -1 146
Overførtkomm avg fra helse til teknisk 709
Overførthusleieinntekter Boligstiftelsen til helse 35 431
Overførthusleieutgifter Boligstiftelsen til helse -64 049
Justering ekstern husleie inkl felleskostnader - til andre driftsområder -16 012
Parkeringsinntekter overført til område avsetninger, overføringer 6 500
Driftsendring 549
Sum rammeendring -46 905 0 0 0
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Eiendomsforvaltning

• Drift (herunder renhold, vaktmester)
• Vedlikehold i tråd med vedlikeholdsplaner
• Kjøp / salg av eiendommer
• Utvikling av kommunale eiendommer (for kommunens bruk eller salg)
• Utvikling av bygninger i tråd med brukerens og tekniske krav.
• Forvalte leiekontrakter. Både der kommunen er leietaker og ved utleie av

kommunale arealer (som framleie av boliger)
Prosjekt og utbygging

• Veg
• Vann og avløp
• Kommunale bygg
• Utbyggingsavtaler
• Hovedplaner veg, vann og avløp

Teknisk forvaltning ivaretar sitt ansvar gjennom kjøp av tjenester fra Teknisk drift,
samarbeidspartnere eller kjøp i et marked. Avtalene med Teknisk drift skal motivere
Teknisk drift til å levere tjenester med riktig kvalitet til konkurransedyktige priser . Ved
økt tjenestevolum eller dersom Teknisk drift over tid ikke klarer å levere til
konkurransedyktige priser, vil det bli vurdert om Teknisk forvaltning kan kjøpe deler av
tjenestene i et marked. Eventuelle prinsipielle avklaringer vil bli forelagt polit isk
behandling.

I tillegg til kompetanse på fagområdene som Teknisk forvaltning skal ivareta, er også
innkjøp og kontraktsforvaltning viktig kompetanse.

Husleie kommunale boliger

Rådmannen har også i 2014 varslet husleieøkning for beboere i kommunale bol iger for å
komme opp på kostnadsdekkende leie (herunder bidrag til kommunens administrative
kostnader). Tabellen nedenfor viser at budsjettet vil forbedres med ca. 5,2 millioner
kroner fra 2014 til 2015 som følge av økt husleie og redusert antall boliger som leies.

Millioner kroner Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring

Husleiekostnad Ringerike Boligstiftelse 37,7 36,8 -0,9

Husleieinntekt 29,3 33,6 -4,3

Sum 8,4 3,2 - 5,2

Det er fortsatt en underdekning på i overkant av 3 millioner kroner. Dette skyldes blant
annet:

• Husleien kommunen viderefakturerer beboer inneholder ikke alltid fellesarealene
• Boliger står tomme fordi de skal videreutvikles eller det avventes avklaringer for

eventuelt fremtidig bruk eller salg
• Beboer betaler ikke

Rådmannen vil holde tak i disse problemstillingene slik at vi etter hvert sikrer at
husleieinntektene dekker kommunens kostnader til leie av Ringerike Boligstiftelse og
bidrag til kommunens administrative kostnader.

I tillegg til overnevnte, leier kommunen sykehjem fra Ringerike Boligstiftelse for ca. 15
millioner kroner årlig.
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3.6.1.1 Målformuleringer
Det er foreløpig ikke utviklet målformuleringer for alle fagområdene på Teknisk
forvaltning.

Område Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

Vann, avløp, rens

• Redusere vanntap på nettet med 5 %
årlig

+ -55 % + -50 % + -35 %

• Redusere overløpsutslipp og
driftsstanser*

• Forbedre renseresultatene ved Hallingby
renseanlegg

88 % 92% 93%

Eiendomsdrift

• Energiforbruket skal reduseres med 5%
årlig*

Investeringer

• 90% av investeringsprosjektene på
eiendom skal følge oppsatt fremdriftsplan

Ikke
målt

> 90% > 90%

Medarbeiderperspektiv

• Sykefravær hele teknisk (2014 er
prognose)

6% 6% 5,5%

*Statustall vil foreligge i januar 2015.

Vann, avløp og rens ing (VAR)

VAR- tjenesten består av å produsere nok vann, godt vann og sikkert vann til
abonnentene, samt innsamling og rensing av avløpsvann.

1. Det er innkjøpt lekkasjesøkutstyr og det må avsettes tid for å kunne avdekke
lekkasjer. På nyere ledningsnett, er erfaringen at vannet forsvinner i
omfyllingsmassene (pukk) og dette utgjør en stor andel av lekkasjene.

2. Tilstopping av pumper og ledningsnett utgjør noe unødig overløpsutslipp, ofte pga
klær og andre ting som kastes i toalettet. Innmontering av teknisk e løsninger vil
redusere problemet.

3. Hallingby renseanlegg greide for første gang i 2013 ikke kravene til rensing (90%).
Det arbeides med å finne løsninger på dette, da den teoretiske kapasiteten er større
enn dagens belastning.

Kommunale veier

Driftsbud sjettet er såpass lavt at mangel på løpende vedlikehold forverrer tilstanden. Ut
ifra en faglig synsvinkel burde beløpet ha vært mellom 5-10 millioner kroner årlig for å
stanse forfallet i veikapitalen og bevege seg mot en forsvarlig standard.
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Inntil kommu nen har tilstrekkelig økonomisk handlingsrom er dette imidlertid en riktig
prioritering og budsjettet er derfor lagt opp til å håndtere de mest kritiske
driftshendelsene, igjenfylling av huller og «klattvis» reasfaltering. Rådmannen gjør
oppmerksom på at reasfaltering er en driftskostnad så lenge det er snakk om
tilbakeføring til opprinnelig nivå/standard.

Bruer

Det er i 2014 gjennomført en inspeksjon av 40 bruer og hengebruer i Ringerike
kommune av Safe Control AS. Med unntak av 10 bruer hvor det skal gjennomføres en
spesialinspeksjon for å belyse nødvendige tiltak og kostnader for utbedringer , er den
samlede utbedringskostnaden beregnet til ca. 1,25 millioner kroner ekskl mva.

Det forventes store oppgraderingskostnader for de bruene hvor det skal gjen nomføres
spesialinspeksjon og rådmannen kommer tilbake med en egen politisk sak med
utbedrings - og finansieringsplan når endelig inspeksjonsrapport foreligger.

Eiendomsdrift

Det pågår målinger av inneklimaet. Status på inneklimaet skal foreligge for alle store
kommunale bygninger i løpet av 2015.

Energibehovet vil bli redusert også i 2015 som følge av gjennomførte tiltak og innføring
av energiovervåkningssystem(EOS). EOS er svært viktig i arbeidet med å regulere varme
og driftstid til riktig nivå på kommun ale bygninger.

Justeringer i budsjettet

Av endringer fra budsjett 2014 til budsjett 2015 har rådmannen fortatt følgende
prinsipielle justeringer:

• Inntektene fra parkeringsgebyr mv er flyttet fra veg, park og idrett til rådmannen.
Bakgrunnen er at dette er en finansinntekt og at eventuell bruk av inntektene skal
prioriteres av de folkevalgte.

• Kostnader for ekstern husleie synliggjøres på den enheten som benytter arealene og
ikke eiendomsutvikling. Teknisk forvaltning skal fortsatt kvalitetssikre innkomne
fakturaer mot leieavtale før enheten betaler fakturaen («flyten» mellom enhetene
skjer elektronisk i økonomisystemet).

3.6.1.2 Selvkost
Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp,
slam/septik, feiing, private reguleringsp laner, byggesak og oppmåling.

Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen er:

Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13.
mars 1981, § 34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at
selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså
pålagt å ha full kostnadsdekning. Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for
blant annet hvordan kommunene kan differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer
supplerer retningslinjene fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet på andre tema
enn selvkos t.

Vannforsyning (Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og
forurensningsforskriften av 1. juni 2004) . Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene
forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
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Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene
forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.

Tømmi ng fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning
og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et
lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.

Plan- og byggesaksbehandling (Plan - og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33 -1).
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full
kostnadsdekning.

Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta
geb yr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet
arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være
høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, §
28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full
kostnadsdekning.

Når det gjelder reno vasjon så ivaretas dette av HRA.

Selvkostområdene kommunen selv ivaretar er alle vedtatt av kommunestyret.
Selvkostberegning på områdene nevnt ovenfor må foretas uavhengig av om selvkost er
vedtatt av kommunestyret eller ikke. (Med vedtak av kommunestyret kan et
selvkostunderskudd dekkes mot positivt selvkostfond. Dette er det ikke automatikk i uten
kommunestyrevedtak.)

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvk ostfond. Dette kan igjen føre til at
gebyrer reduseres.

Det er på de ovennevnte områdene jf. retningslinjer ikke pålagt full kostnadsdekning.
Med andre ord er det anledning til at gebyrer settes lavere enn selvkostdekning. Dette er
i praksis sponsing av selvkostområdene fra kommunekassen.

Det er strenge regler for håndtering av selvkost og rådmannen gjennomfører 2 årlige
gjennomganger med et eksternt firma for å sikre at selvkostområdene håndteres riktig i
forhold til hvilke kostnader som skal belastes, vurdering av gebyrnivå og håndtering av
fond. Kommunestyret vedtok blant annet nye gebyrer for noen områder våren 2014 for å
dempe konsekvensen av negative fond.

Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil
kreve s stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer
med. For å unngå at gebyrøkningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt,
foreslår rådmannen en noe dempet gebyrøkning i forbindelse med budsjett 2015.

Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på
områdene dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå
fullkostnadsdekning i økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å
dekke de fremførbare underskuddene

Rådman nen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på
miljø - og arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som
grunnlag for å drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer).

Rådmannen jo bber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader)
og å sikre gode og forutsigbare leveranser.
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3.6.1.3 Investeringer

Parkeringsautomater

Rådmannen har startet arbeidet med å oppgradere parkeringsautomater slik at det kan
anvendes chip på ulike kortløsninger. Det er fortsatt 14 parkeringsautomater som bør
skiftes ut slik at det kan anvendes chip på ulike kortløsninger.

Kostnaden for oppgraderingen ligger på i overkant av 0,1 million kroner pr automat og
rådmannen vil skifte ut parkeringsau tomater så raskt som mulig i forhold til hva som er
økonomisk forsvarlig. Oppgraderingen innebærer også et årlig vedlikehold av
programvare på ca. 20.000 kroner pr automat.

Kommunale veier

I økonomiplanen foreslås det avsatt 3 millioner kroner årlig til kommunale veier, til
sammen 12 millioner kroner.

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov.
Dette gjelder bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og
trafikksikkerhetsaspekter.

Midlene brukes t il oppgradering av parseller på de 250 kilometer kommunale veier og
gang/ -sykkelveier kommunen drifter. En stor andel av veinettet er bygget med enkle
midler før 1970 og fundamenteringen er mangelfull. Dette medfører stort behov for
utskiftning av bærelag, fornying av stikkrenner og dekkereparasjoner.

Rådmannen har utviklet en oversikt over de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov
og denne listen har en samlet kostnad på ca. 57 millioner kroner inkl. mva. For en av
veiene inkludert i oversikten anbefales også omgjøring fra asfaltert vei til grusvei da full
oppgradering for reasfaltering blir for kostbart. Rådmannen vil når kommunen har
økonomisk handlingsfrihet komme tilbake med en plan for prioritering innenfor dette
området.

Gatelys

Ringerike kommune eier og drifter ca. 5 200 lyspunkter langs veinettet.
Utskifting/oppgradering av armaturer gjelder armaturer som har kvikksølvholdige pærer.
Etter 13. april 2015 vil det ikke være lovlig å kjøpe kvikksølvholdige pærer. Pærene kan
ikke skiftes ut med andre typer pærer uten at hele armaturen skiftes ut. Det er beregnet
at dette gjelder ca. 2 100 armaturer og rådmannen foreslår utskifting/oppgradering av
disse i 2015 (beregnet kostnad 6,5 millioner kroner ).

I 2016 forslår rådmannen at det settes av 3,5 millio ner kroner til nye anlegg i Ankersgate
m.fl., Follumjordet og Hengsle.

Det er igangsatt en internkontroll av kommunens gatelys. Dette utføres av Ringeriks -
Kraft AS, og rapporten vil foreligge i løpet av høsten 2014. Rapporten forventes å
avdekke flere omr åder som trenger oppgradering.

Utskifting av heiser

Ringerike kommune har i dag 22 heiser på skoler og institusjoner med mer. Rådmannen
har oversikt over alder og avvik på alle heisene etter besøk fra Norsk Heiskontroll.
Rådmannen foreslår at det avsettes midler for utskifting av én heis i 2016.

Flytting av hjelpemiddellageret

Hjelpemiddellageret er i dag lokalisert i Soknedalsveien, men må flytte som følge av at
området skal utvikles. Det er startet en prosess med å se på mulig overføring av
hjelpemiddella geret fra eiendomsdrift til helse og omsorg, blant annet med bakgrunn i
forventet økt fleksibilitet og servicenivå. Rådmannen foreslår at det avsettes 2 millioner
kroner til utbedring på Austjord for etablering av hjelpemiddellager der.
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Kommunale boliger

Pågående rehabilitering av prestebolig i Haug er ikke fullfinansiert. I tillegg ble planer om
rehabilitering av boliger i Ve terrasse utsatt fra 2014. Boliger i Ve terrasse er skadet som
følge av hærverk fra beboere. Boligene eies av Ringerike boligstiftels e. I avtalen med
Ringerike boligstiftelse er det avtalt at kostnader knyttet til hærverk skal dekkes av
Ringerike kommune i tillegg til leiesum for boligene.

Rådmannen foreslår at det avsettes 3,5 millioner kroner i 2015. For 2016 og senere
foreslår rådma nnen at nødvendige oppgraderinger av boliger som må betales av
kommunen dekkes ved salg av boliger.

Stimulering byutvikling

Midlene går til fellesprosjekter hvor andre aktører har tiltak og Ringerike kommune kan
gå inn å bidra for å oppnå helhetlige løsnin ger. Disse midlene er svært viktige for
utvikling av byrom og samferdsel i Hønefoss. Kommunen har i samarbeid med utbygger
av fjernvarme oppnådd estetiske løft langs traseen med beskjedne midler, og det er helt
avgjørende at man har finansiering når prosje kter kommer til utførelse.

Energi, inneklima, overvåkning/styring
Utvikling av sentral driftsstyring er lønnsomt i forhold til drift av bygninger både med
hensyn til energikostnader og bemanning.

ENØK–avsetningen foreslås økt fra 2 millioner kroner til 2, 5 millioner kroner fra 2015.
Eiendomsdrift har ved hjelp av egen energirådgiver satt i gang en rekke ENØK- tiltak for å
redusere energiforbruket i Ringerike kommune. Vi vil spesielt trekke frem lys - styring og
ny varmepumpeløsning på Hønefoss brannstasjon og innføring av
Energioppfølgingssystem (EOS). Det foreligger egen plan for ENØK- tiltak.

Byggene er ikke energimerket. En del bygningstekniske anlegg (varme og ventilasjon) er
energivurdert. Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg skal
gjøres periodisk eller ved ombygninger. Vår egen energirådgiver har kompetansen til å
gjennomføre energimerking, men kan ifølge krav til erfaringer ikke stå ansvarlig før i
2016. I 2015 skal vi energivurdere flere bygningstekniske anlegg. Fra 2016 vil vår egen
energirådgiver begynne arbeidet med å energimerke våre bygninger. Arbeidet med
energimerking fortsetter i 2017 og senere.

For 2015 foreslår rådmannen å investere 5 millioner kroner i varmetiltak på Haugsbygd
og Vang skoler. Tiltaket er en del av satsingen på energi og klima. Konvertering til
vannbåren oppvarming er aktuelt. Eksisterende elektriske varmeanlegg på Haugsbygd
ungdomsskole er teknisk foreldet.
På Vang skole er det vannbårent varmeanlegg etablert etter år 2000. Vi planlegger å
etablere en felles miljøvennlig energisentral for både Vang og Haugsbygd skoler. Eget
forstudie må gjennomføres for å avklare valgt energibærer.

Krematoriet

Det er behov for nytt system for kistehåndtering til kremasjonsovn. Dette er estimert å
koste ca. kr 150. 000, - . Det er også behov for nytt lydanlegg , estimert pris er ca. kr
100.000, -

3.6 Teknisk sektor Side 52



Ringerike kommune
Handlingsprogram 2015 -2018 – Budsjett 2015

IKT - investeringer

Tiltak som videreføres fra 2014 skal dekke felleskostnader for teknisk drift. Det kan være
registreringsutstyr (iPad mv.) for å legge inn arbeidsordre, tilsynsaktiviteter mv. og
datafangst og dokumentasjon av eiendomsmassen. Innkjøp av nødvendig programvare.
Det foreslås avsatt 0,3 millioner kroner i 2015

Eiendom har behov for å integrere program for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
med økonomisyst emet VISMA for bedre å holde oversikt over forpliktede kostnader. I
tillegg er det behov for ny programvare knyttet til ressursstyring. Bedre ressursstyring vil
gjøre det enklere å holde oversikt over tidsforbruk og materialkostnader for blant annet
drifts oppgaver. Ressursstyringen kan som eksempel benyttes i sammenhenger der
kostnadsdekkende leie innføres for korttids - eller langtids leie av kommunale
eiendommer.

Grunneiendommer og skogsbilvei
På Hallingby er det etter etablering av ny kunstgressbane for dårlig parkeringskapasitet
ved større arrangement (17. mai, fotballturneringer etc.) og ved enkelte begravelser. Det
er derfor behov for å kjøpe et tilleggsareal ved skolen og etablere ny parkering i 2015. I
tillegg er det behov for å utvide arealer til kir kegård. Det er derfor behov for å kjøpe et
tilleggsareal til kirkegård i 2017/2018. Anskaffelse av arealene gjøres nå mens arealene
foreløpig ikke opparbeides til formålene.

Kommunen er gjennom gamle avtaler knyttet til nåværende boligområde på Hallingby
nord forpliktet til å sørge for vei til tømmertransport ut til E-16 for andre skogeiere. Pr nå
er det ikke mulig å få transportert tømmeret ut til E- 16. For at ikke skogen skal forringes
ytterligere er det behov for å få på plass en skogsbilvei så raskt som mulig.
Investeringen skal dekke kommunal egenandel i tillegg til tilskudd.

Overnevnte utgjør 1 million kroner i 2015 og 0,5 million kroner i 2017.

Samferdsel
I forbindelse med RV 7 Sokna – Ørgenvika er det satt opp utbedring av kommunal veg
på Rallerud. Bomanlegget over jernbanen er på plass, men det mangler utbedring av
veg. Manglende finansiering er 1,3 millioner kroner, som foreslås i 2015 for å sluttføre
prosjektet.

Igjenfylling av svømmebasseng i Schjongslunden
Rådmannen foreslår å avsette 0,2 mill ion kroner for igjenfylling av svømmebasseng i
Schjongslunden. Dette har vært drøftet tidligere og rådmannen har avventet forslag til
plassering av mulig skatepark før igjenfylling. Skatepark ligger også inne i forslag til
kommunedelplan for idrett og fril uftsliv.

Rådmannen legger opp til en avklaring av om svømmebassenget skal benyttes til
skatepark vinteren 2014/2015. Dersom dette ikke er aktuelt er målsettingen at
svømmebassenget saneres og planeres senest innen utgangen av mai 2015.
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3.6.1.4 Rentable invester inger

Investeringstiltak
(rentable) 201 4 2015 2016 2017 2018 SUM

Utskifting avløpsledninger 3 500 3 500 4 000 4 000 4 000 15 500

Utskifting vannledninger 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

Hovedplan vann 16 500 3 800 8 000

Hovedplan avløp 26 300 9 000 3 300 300 300 12 900

Fellesprosjekter VA Hønefoss 11 746 5 500 2 500 8 000

Ringerike vannverk 25 000 25 000 50 000 15 000 90 000

Utbygging Monserud
renseanlegg 1 500 20 090 76 570 137 130 11 810 245 600

Avvikling KUR-anlegg og nye
tilknytninger VA 2 000 15 000 5 000 20 000

Sanering Hen VA 12 000 10 000 6 000 28 000

Renseanlegg + sanering og
vannforsyning Nes 2 000 17 500 10 000 27 500

Vannverk Nes i Ådal 3 000 7 500 7 500 15 000

Brutorget kommunal andel VA 2 000 2 000 2 000

Øyaområdet kommunal andel
VA 4 000 4 000

Sokna vannverk 15 000 15 000

96 546 143 890 177 070 166 430 20 110 507 500

Utskifting vannledninger
Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig,
det vil si en levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med
dagens budsjett ligger Ringerike kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusi ve
fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme AS initierer gjennom sin utbygging.

Som følge av behovet for større investeringer i vannrensing på Ringerike vannverk kan
ikke innsatsen økes til et ønsket nivå foreløpig. Det foreslås en økning for å møte økte
kostnader i markedet i perioden både for vann - og avløpsledninger. Det foreslås 4
millioner kroner årlig i perioden 2015 - 2018, til sammen 16 millioner kroner.

Utskifting avløpsledninger
Det foreslås avsatt 3,5 millioner kroner i 2015 som økes til 4 mi llioner kroner i 2016,
2017 og 2018, til sammen 15,5 millioner kroner.

Fellesprosjekter VA Hønefoss
Fellesprosjektene har hatt lavere fremdrift slik at kommunens VA-utskiftninger i
forbindelse med fellesprosjektene til Hønefoss Fjernvarme også har vært lavere enn
vedtatt bevilgning. Ubrukt bevilgning som ikke benyttes i 2014 overføres til 2015. I
tillegg foreslås det avsatt 2 millioner kroner i 2015 som tidligere.

Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen
Grunnvannet som forsyner over 20 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder
oppløst mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper
problemer i distribusjonssystemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og
flere tiltak er utført, men utviklingen fortsetter i negativ retning.
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Teknisk drift arbeider med løsninger som innebærer fullrensing av vannet.
Kapasitetsmessig er det ønskelig ikke å bygge for maksimaluttak, men heller utvide
bassengkapasitet som buffer i forhold til varierende uttaksmengder. I tillegg til overføring
av ubr ukt bevilgning til 2014 foreslås det avsatt 25 millioner kroner i 2015, 50 millioner
kroner i 2016 og 15 millioner kroner i 2017 for utbygging, til sammen 90 millioner
kroner. Forprosjekt er under utførelse høst 2014 og detaljprosjektering skal utførers
høst/vinter 2014/15 med antatt oppstart av anlegg i løpet av høsten 2015.

Sanering Hen VA
Det foreslås å avsette 12 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til
utbygging og 6 millioner kr i 2017, til sammen 28 millioner kroner.

Sanering Nes og renseanlegg
Jordbasert renseanlegg er fullstendig mettet og dekker bare deler av Nes. Det er
fornuftig å se sanering og vanndistribusjon under ett. Det foreslås å sette av 7,5
millioner kroner til renseanlegg og 7 millioner kroner til ledningsanlegg i 2015, totalt 14,5
millioner kroner i 2015.

For vanndistribusjon foreslås det avsatt 3 millioner kroner i 2015 og 5 millioner kroner i
2016. I 2016 forslås det også 5 millioner kroner til avløp, totalt 27,5 millioner kroner til
tiltakene på Nes i 2015 og 2016.

KUR - oppstart anlegg vann/avløp
Det er i kommunestyrevedtak avgjort at avløp fra Åsa skal overføres Monserud
renseanlegg . Det er satt av 2 millioner kroner i 2014 for prosjektering av anlegget.
Ledningsanleggene er foreslått startet opp i 2015 og en anleggskostnad på 15 millioner
kroner er derfor synliggjort i 2015 og 5 millioner kroner i 2016.

Spredte avløp – Nedre Klekken
Behovet for budsjettmidler på 3 millioner kroner i 2016 kommer som følge av en tidligere
avtale om Kjellstadfeltet.

Overbygg rørla ger
Det foreslås å sette av 0,5 million kroner i 2014 for å skjerme rør og vannverksdeler.

Prosjektering VA
Det foreslås å legge en egen pott til prosjektering/utredninger av rentable prosjekter som
ikke blir noe av. Prosjekteringsutgifter dekkes av utb yggingsprosjektet dersom det
kommer til utførelse. Forslaget er å avsette 0,3 million kroner årlig i
handlingsprogramperioden, til sammen 1,2 millioner kroner.

Vestliveien VA - anlegg
I forbindelse med utbyggingen av Soknadalsveien 5-22 og Jernbaneverkets ku lvert over
jernbanen er kommunen nødt til å se på avløpsløsningen fra Vestliveien for å frigjøre seg
fra Jernbaneverkets kulvertløsning.

Det foreslås å sette av 2,5 millioner kroner til utførelse i 2015

Sokna vannverk
Sokna vannverk sliter med vannkvalitet en på nett. Sokna vannverk er heller ikke
godkjent. Teknisk drift har derfor planlagt et nytt vannverk på samme tomt som det
eksisterende vannverket med et vannbehandlingstrinn slik at vannverket blir godkjent.
Det foreslås derfor å sette av 15 millioner kroner til bygging av nytt vannverk i 2015.

Utbygging Monserud renseanlegg
Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensingen og det er derfor foreslått en
utbygging. Det er foreslått avsatt 20 millioner kroner i 2015, 76,5 millioner kroner i
2016, 137 ,1millioner kroner i 2017 og 11,8 millioner kroner i 2018 .
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3.6.2 Teknisk drift
Teknisk drift skal levere drifts - og vedlikeholdstjenester etter avtale med Teknisk
forvaltning. Teknisk drift rapporterer til rådmannen (ved kommunalsjef) på oppnådde
resultater.

Enheten skal være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner og eventuelle private
tilbydere og må tilpasse sin organisasjon for å kunne oppnå dette. Enheten gis også
mulighet til å kjøpe tjenester i et marked dersom det er formålstjenlig for å oppfylle
avtalen med Teknisk forvaltning.

Det er foreløpig ikke utviklet mål for Teknisk drift. Disse skal imidlertid knyttes til
avtalene med Teknisk forvaltning og utførte leveranser. Målsettinger utvikles i 2015.

I nvesteringer
I økonomiplanen foreslås det avsat t midler til utskifting av biler og maskiner vedrørende
vei, park og idrett. Området er utstyrt med mye gammelt utstyr og biler fra 1980 - tallet.
Disse må skiftes ut.

Eiendomsforvaltningen har 17 egne biler og flere av disse vil etterhvert trenge utskiftin g.
Det er også behov for ny lift i 2015.

Det er behov for å øke takten i utskifting/ innkjøp av nye gulvvaskemaskiner. Dette ses i
sammenheng med krav om mer effektiv drift.

3.6.3 Brann - og redningstjenesten
Brann - og redningstjenesten har følgende avdelinger: administrasjon,
beredskapsavdeling, forebyggende avdeling og feiervesenet.

Brann - og redningstjenesten ivaretar brannberedskapen også i Hole kommune. Høsten
2014 gjennomfører rådmannen reforhandling av avtalen med Hole kommune om den
økonomiske fordelinge n av beredskapen.

Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne
om liv, verdier og miljø. Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og
redningsarbeid.

Brannvesenet skal

• gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på ett felles
verdigrunnlag, positivitet og et sosialt/ - faglig fellesskap.

• til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere

• utdannings - og kunnskapsmessig tilfredsstille de faglige og teoretiske krav i forskri ft
om organisering og dimensjonering av brannvesen

• til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/ verktøy og
rutiner, at vi på en sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å
bli stilt ovenfor.
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3.6.3.1 Målformuleringe r
Brann - og redningstjenesten Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

34 20 10

• Brannvesenet skal bistå
personell eller dyr i nød i løpet
av de frister som er gitt i
forskrift

Tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget
tilfredsstillende

• Brannvesenet skal være en
profesjonell aktør i
lokalsamfunnet som også
bidrar i sammenhenger hvor
liv og helse ikke er i fa re

55 1 20 20

Opplevd kvalitet*

• Opplever du at du får den
hjelpen du ønsker fra
brannvesenets avdelinger?

• Har du deltatt på
arrangement som
brannvesenet har
gjennomført?

• Opplever du brannvesenet
som profesjonell i hverdagen?

* Det utarbeides system for registrering.

Brann - og redningstjenesten besøker ca. 5 000 husstander og 300 bedrifter hvert år. I
2014 var det 2 000 som hadde en eller annen form for brannvernopplæring. Det er viktig
for enheten at brukerne opplever ansatte som positive og blide. De skal være presise, gi
gode svar og god informasjon, være faglig dyktige samt tilgjengelig for brukeren.

Tilsynspersonell skal formidle avvik og øvrige forbedringspunkter i henhold til saksgang,
men også bistå eier i å forstå punkter/avvik i tils ynsrapporter.

Antall klager på avgift, tilsynsvedtak o.l. er meget lavt i forhold til antall tilsynsrapporter
som hvert år utarbeides.

Brann - og redningstjenesten har en lav sykemeldingsprosent og det er kun registrert to
langtidssykemeldinger (over 14 dager) siste år.

Tiltak i planperioden:

• Fortsette gjennomgang/ajourføring av eget HMS-system, spesielt med fokus på
kreft og kreftfare

• Involvere utrykningsavdelingen til mer informasjonsvirksomhet innen
forebyggende brannvern slik som Åpen dag, Aksjon bolig brann og Julekalender for
alle 6. klassinger. Avdelingen skal også bistå feiervesenet med feiing i forbindelse
med skorsteinsbranner.

1 Antall kurs og foredrag. Måltall går ned på grunn av redusert stilling til kurs - og øvelser
(innsparingstiltak)
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• Fullføre påbegynt opplæring (deltidsreformen) for deltidsstyrken på Sokna og Nes
i Ådal.

• Kompetanseheving

• Fortsette samt aler med nabokommuner om et eventuelt brannvernsamarbeid /
IKS

• Fullføre brannvesenets risiko - og sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal beskrive
enhetens dimensjonering og forventet risikobilde for 20 år fremover

Investeringer

Redningsverktøy
Redningsverkt øyet som er på Sokna og Nes er modent for utskifting da det ikke
tilfredsstiller dagens krav til frigjøringsutstyr. I ytterste konsekvens kan det hende at
våre deltidsmannskaper ikke klarer å frigjøre fastklemte personer i nyere biler, da de har
en annen/k raftigere stålkvalitet/oppbygging enn eldre biler. Dette er erfart ved reelle
hendelser hvor mannskaper fra stasjon Hønefoss måtte bistå ved frigjøring.

Det er behov for tungredningsutstyr fordi Ringerike har stor belastning på Rv7 og E16
når det gjelder tungtransport. Utstyret vi har pr. dags dato er ikke godt nok til å løse
kompliserte redningsaksjoner med denne typen kjøretøy.

Vi trenger en liten fleksibel båt som er lettere å frakte for hånd enn dagens båter. Det er
også behov for å erverve en båt som ikke går like dypt som dagens båter, da dette er
mer praktisk i søk og redningsaksjoner langs land.

Mannskapsbil
Dagens mannskapsbil er 10 år i 2016, og grunnet høye reparasjonskostnader vil det
være hensiktsmessig å investere i ny bil. Eksisterende m annskapsbil gjøres om til
reservebil og dagens reservebil flyttes til Sokna.

Røykdykkerbil
Dagens røykdykkerbil er fra 2005. På grunn av slitasje ønskes denne skiftet ut. Bilen kan
benyttes som «FirstResponder» -bil på Nes i Ådal slik at man slipper å rykk e ut med en
stor brannbil på disse oppdragene.

På generelt grunnlag mener brann - og redningstjenesten at det er økonomisk riktig å
kjøpe nye biler på hovedstasjonen, for så å flytte brukte biler ut på deltidsstasjonene.
Dette grunnet at bilene ikke går like mange kilometer i året på disse stasjonene og at
behovet for kjøretøy også er til stede der.

Nødnett
Brannvesenet har behov for personsøkere tilknyttet nødnett på deltidstasjonene. I tillegg
er det ønskelig å få en såkalt stasjonsvarsling på brannstasjonen i Hønefoss. Denne
varslingen medfører at enheten kan si opp flere abonnementer på nødnett - terminaler og
dermed spare inn tiltaket på kort tid (maks 2 år) samt fra år 3 spare penger i
størrelsesorden 60.000, - pr. år.

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

• areal - og byplan

• byggesak

• oppmåling

• landbruk (felles landbrukskontor med Hole kommune)
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Miljø - og arealforvaltningen har ansvar for følgende tjenester:

• kommuneplanen

• planbehandling

• byggesaksbehandling

• utslippsbehandling

• kartforretninger, karttjenester og matrikkelføring

• landbrukssake r

• viltforvaltning

• eiendomsskatt

Område Status Mål

2014 2015 2016 -
2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• Andel søknader som kan ferdigbehandles
uten å måtte be om tilleggsopplysninger

86 % 87 % > 87 %

• Antall dager fra byggesøknad (komplett)
er mottatt til vedtak er fattet

12 11 10

Opplevd kvalitet

• Opplever du at saksbehandlerne er
tilgjengelig?

4,5 4,5

• Er du fornøyd med servicenivået? 4,5 4,5

• Fikk du den hjelpen du trengte? 4,5 4,5

Hvordan er brukeropplevelsen?

Våre brukere er den vanlige innbygger som søker om å bygge en garasje eller tilbygg til
den profesjonelle utbygger eller eiendomsutvikler som kjenner til regelverket og
saksbehandlingsrutinene.

Innenfor byggesak og oppmåling har vi tidligere år gjennomfø rt brukerundersøkelser. I
2015 planlegger vi å gjennomføre brukerundersøkelser for de som har plansaker og for
de som benytter seg av ordninger og tjenester innenfor landbruk (jord, skog og vilt).

Selvbetjening og døgnåpne tjenester
Vi ønsker at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne
informasjon, få veiledning og finne fram til skjema - også utenom våre åpningstider.
Dette stiller krav til innholdet på våre nettsider, samt til tekniske løsninger som kan
bed re innsyn i offentlige saksbehandling.

Høsten 2014 ble kommunens saks - og arkivsystem oppgradert og vi tar i bruk modulen
plandialog. I plandialogen vil status for saken og aktuelle saksdokumenter være
tilgjengelig til enhver tid. En større del av saksbe handlinga i plansaker vil være offentlig
tilgjengelig samtidig med at saksbehandler gjør endringer og status i saken endres. I
løpet av 2015 vil en innsynsløsning være på plass. Innsynsløsningen vil bidra til økt
medvirkning fra innbyggerne og bedre kunnsk apen om planprosesser.
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3.7 Administrasjon og fellestjenester

Rådmannens ledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver
støtte - funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og
samordning av administrativ og politisk virksomhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot
Ringerikssamfunnet og organisasjonen, kommunikasjo nsoppgaver internt og eksternt.

Felles tjenester skal bidra til oppnåelse av overordnede mål , samt bidra til at sektorene
skal kunne nå sine mål på en mest mulig effektiv måte. Kompetanse er samlet sentralt
og omfatter følgende funksjoner: regnskap, skatteoppkrever, budsjett/analyse/lønn,
lederstøtte, organisasjonsutvikling, arbeid sgiverpolitikk, dokumenthåndtering (arkiv),
trykkeri, politisk sekretariat, sentralbord og servicetorg.

Tilskudd til «Ringerike Utvikling» administreres av rådmannen, og «Rådet for
Ringeriksregionen» har besluttet at tilskuddet senkes med 10 % i 2015 samme nlignet
med 2014. Ringerikes andel endres dermed fra 1,3 millioner kroner til 1,2 millioner
kroner.

Administrasjon og fellestjenester har også ansvar for gjennomføring av Stortings - og
sametingsvalg, Kommunestyre - og fylkestingsvalg og valg av meddommere t il Ringerike
tingrett, Buskerud lagmannsrett samt Jordskifteretten.

Valg
Sektoren skal gjennomføre kommunestyre - og fylkestingsvalg i 2015.

Investeringer
IKT - investering i forbindelse med Valg 2015

3.7.1 IKT - tjenester
Hovedoppgavene til IKT (informasjons - og kommunikasjonsteknologi) er drift og utvikling
av kommunens IKT infrastruktur som i hovedsak består av datacenter, serverdrift,
lagring, nettverk, brannmurer og telefoniløsninger. IKT yter også service og brukerstøt te.

Det pågår et arbeid om mulig IKT - samarbeid mellom kommunene Sigdal, Krødsherad,
Ringerike, Modum og Jevnaker med målsetting om at ny organisering skal være i drift fra
1. januar 2015.

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 87 775 89 711 87 311 89 711
Rammeendring 1 936 -2 400 2 400 -2 400

Netto driftsramme 89 711 87 311 89 711 87 311

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -2 180
Nye/ endrede behov 2015
Kommuneplan overførttil teknisk -300
Vannbruksplan overførttil teknisk -30
Forebyggende edruskapsarbeid overførtfra helse -255
Organisasjonsendring fra teknisk 880
Valg 2 400 -2 400 2 400 -2 400
Fellesutgifter og forsikringer 1 100
1,07 % generelt lønnskutt -642
Justering ekstern husleie 917
Driftsendring 46

Sum rammeendring 1 936 -2 400 2 400 -2 400
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Område Status Mål

2014 2015 2016 -2018

Brukerperspektiv

Målt kvalitet

• IT systemenes oppetid >99,9% >99,5% >99,5%

• Antall lammende hendelser som fører til
systembortfall utover 1 time

=<1 =<1

Medarbeiderperspektiv

• Fraværsprosent <4% <4%

• Jeg vet hva som forventes av meg på
jobben (1 -6)

4.17 >4.20 > 4.25

• Samarbeid med nærmeste leder (1 -6) 5.00 >=5.00 >=5.00

IKT - investeringer

IT- investeringer benyttes som hovedregel til følgende:

- Serverrom
- Nettverksutstyr, kablet og trådløst
- Investeringer og utvikling av kommunens telefonisystemer (sentralbord mm.)
- Kjøp av nye lisenser.
- Programvare, lisens og utstyrskostnad til de fleste IT - relaterte prosjekter og

oppgraderinger for fellessystemer.

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 20 251 18 280 18 280 18 280

Rammeendring -1 971 0 0 0

Netto driftsramme 18 280 18 280 18 280 18 280

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett

Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 -829

Effektiviseringskrav 2014 -300
Nye/ endrede behov 2015
Organisasjonsendring -730
1,07 % generelt lønnskutt -89
Driftsendring -23

Sum rammeendring -1 971 0 0 0
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3.8 Folkevalgte og revisjon
Kommunen har ordfører i full stilling og varaordførers godtgjørelse er fastsatt til 20
prosent av ordførers godtgjørelse.

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

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 6 510 6 437 6 437 6 437

Rammeendring -73 0 0 0

Netto driftsramme 6 437 6 437 6 437 6 437

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Nye/ endrede behov 2015
Omfordeling mellom ansvar på området og generell innsparing -73

Sum rammeendring -73 0 0 0
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3.9 Avsetninge r , overførin ger
I tillegg til fordeling av økonomiske midler til hvert driftsområde settes det av midler
sentralt til å dekke reguleringspremie (pensjon) og lønnsjusteringer for 2015. Til sammen
utgjør disse to 71 millioner kroner hvor pensjon er størst med 49 millioner kroner. Dette
budsjettområdet inneholder også avsetninger til tilskudd Kirkelig Fellesråd, drift av
krematoriet og budsjettering av statlige overføringer knyttet til flyktninger og
asylmottak. Parkeringsinntekter er også plassert her i 2015.

Rammetabell 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Grunnlag for budsjett 61 556 56 667 64 654 71 500

Rammeendring -4 889 7 987 6 846 5 705

Netto driftsramme 56 667 64 654 71 500 77 205

Tiltak i planperioden
2015 2016 2017 2018

Justeringer i 2014-budsjett
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 27/14 26 280
Budsjettendringer jfr. KS-vedtak 43/14 -26 000

Nye / endrede behov 2015

Avsatt til lønnsvekst 2015 22 486

Økt pensjonskostnad - amortisering premieavvik 7 890 7 987 6 846 5 705

Statlige overføringerifm flyktninger og asylmottak -29 163

Parkeringsinntekter -6 500

Økt avsetning transaksjoner ifm Kirkelig fellesråd 720

Økt avsetning krematoriet 324
Fordelte utgifter ifm Krisesentersamarbeidet -926

Sum rammeendring -4 889 7 987 6 846 5 705
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4 I nvestering splan
‘

Investeringstiltak (rentable) 2015 2016 2017 2018 SUM
Hovedplan vann 15 800 4 000 4 000 4 000 27 800
Hovedplan avløp 25 500 12 300 4 300 4 300 46 400
Fellesprosjekter VA Hønefoss 5 500 2 500 8 000
Ringerike vannverk 25 000 50 000 15 000 90 000
Utbygging Monserud renseanlegg 20 090 76 570 137 130 11 810 245 600
Sanering Hen VA 12 000 10 000 6 000 28 000
Renseanlegg + sanering og vannforsyning Nes 17 500 10 000 27 500
Vannverk Nes i Ådal 7 500 7 500 15 000
Sokna vannverk 15 000 15 000

143 890 172 870 166 430 20 110 503 300

Investeringstiltak (ikke-rentable) 2015 2016 2017 2018 SUM
IKT - Investeringer 9 360 9 100 9 100 9 100 36 660
IKT - Skole og barnehage 6 000 2 700 2 700 2 700 14 100
Skoler - Nytt inventar 5 000 5 000 5 000 15 000
Barnehager - Nytt inventar 2 000 2 000 2 000 6 000
Kultur - Selvbetjente bibliotek 1 000 - - - 1 000
Helse - Nasjonalt Nødnett (statlig anslag ) 1 000 1 000
Helse - Inventar/utstyr 2 000 2 000 1 000 1 000 6 000
BRR - Biler og redningsverktøy 1 500 3 800 - - 5 300
Teknisk - Kommunale veier, gatelys, maskinpark 12 500 9 500 6 000 6 000 34 000
Teknisk - Stimuleringsmidler byutvikling 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Eiendom - Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000
Eiendom - Oppgradering barnehager 1 300 1 000 1 000 1 000 4 300
Eiendom - Rehabilitering kultur- og idrettsbygg 5 200 3 000 4 000 - 12 200
Eiendom - Oppgradering helse- og omsorgsbygg 7 350 3 500 1 500 1 500 13 850
Eiendom - Oppgradering kommunale boliger 3 500 3 500
Eiendom - Energi , inneklima , overvåkning 8 700 3 700 3 700 1 000 17 100
Eiendom - Biler og større materiell 1 650 300 300 - 2 250
Eiendom - Grunneiendommer og skoger 1 000 - 500 - 1 500
Utbygging - IKT - investeringer på tekniske områder 300 300 300 300 1 200
Utbygging - Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd 50 000 100 000 100 000 80 000 330 000
Utbygging - Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000 70 000
Utbygging - Skolebygg Hønefoss nord 5 000 85 000 95 000 125 000 310 000
Utbygging - Nes skole ny barneskolefløy 2 000 10 000 12 000
Utbygging - Utvidet kapasitet eksisterende barnehager 6 500 6 500 13 000
Utbygging - Ny sentrumsbarnehage 2 000 20 000 18 000 40 000
Utbygging - Samferdsel 5 050 5 050
Utbygging - Hov allé omsorgsboliger 2 000 24 800 20 000 46 800
Utbygging - Omsorgsboliger (foreldrekonsept) 1 000 15 400 16 400
Utbygging - Nye omsorgsboliger Norderhovhjemmet 2 000 10 000 25 000 27 000 64 000
Kirker - Gjenoppbygging Hønefoss kirke (kommunal andel ) 26 300 26 300
Kirker - Oppgradering og utvikling 3 360 2 400 360 6 120

213 070 334 500 306 960 290 100 1 144 630
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Note 2015 2016 2017 2018 Sum 15-18
Brutto investeringsutgifter 356 960 507 370 473 390 310 210 1 647 930

1) Egenkapitaltilskudd KLP 5 100 5 100 5 100 5 100 20 400
2) Utlån startlån (boligformål) 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000

Startlån - avdrag 6 800 7 700 8 500 9 300 32 300
4) Renter fond 500 500 500 500 2 000

Eksterne lån- ekstraordinære avdrag -
Avsetninger til fond -

Finansieringsbehov 404 360 555 670 522 490 360 110 1 842 630

Nye lånevedtak investeringsformål -284 878 -443 050 -414 470 -254 790 -1 397 188
Bruk av ubrukte lånemidler -37 300 -37 300

1) Bruk av ubundet inv fond -5 100 -5 100 -5 100 -5 100 -20 400
2) Bruk av startlån (boligformål) -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -140 000

Spillemidler -
Refusjon fra andre -

3) Momskompensasjon investeringer -36 682 -66 420 -61 320 -58 020 -222 442
4) Overføringer fra driftsregnskapet -500 -500 -500 -500 -2 000
5) Salg av eiendom, aksjer og andeler mm -

Startlån - mottatte avdrag -4 900 -5 600 -6 100 -6 700 -23 300
Finansiering -404 360 -555 670 -522 490 -360 110 -1 842 630

- - - -
Note

1) Egenkapitalinnskudd KLP kan ikke lånefinansieres. Finansiering må derfor bli bruk av fondsmidler ev (salgs-)inntekter.

2) Startlån økt med 5 mill kr til 17 mill kr årlig fra og med 2008. Godkjent av fylkesmannen. KS vedtok 17.12.2009,

sak 141/09, å øke ytterligere til 25 mill kr årlig. Vedtak i 2011 på å øke til 35 mill.

3) Momskompensasjon på investeringer skal gradvis regnskapsføres i investeringsregnskapet fra 2010 ifølge forskrift. I

2010 ble 20% av mva kompensasjonen ført i investeringsregnskapet. Fra 2014 vil 100% av mva

kompensasjon føres i investeringsregnskapet.

4) Renter på blant annet næringsfond, må i henhold til regnskapsforskrift, overføres fra drift til investering.

5) Anbefaler ikke å budsjettere med finansiering via salgsinntekter før disse er reelle og vedtatt satt av på ubundet

investeringsfond. Finansieringsform blir da bruk av ubundet investeringsfond, ikke salgsinntekter.
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5 Hovedoversikt drift
Folkevalgteogrevisjon Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -207 0 -200
Andresalgs-ogleieinntekter -5 -160 -20
Overføringermedkravtil motytelse -7 -5 -5
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -219 -165 -225
Lønnsutgifter 3406 3170 3405
Sosialeutgifter 786 651 546
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 747 950 704
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 1801 1710 1860
Overføringer 50 237 202
Fordelteutgifter -20 -88 -150
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 6769 6630 6567
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 6550 6465 6342
Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -12 -10 -20
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER(E) -12 -10 -20
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER -12 -10 -20
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 6538 6455 6322
Brukavbundnefond -360 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -360 0 0
Avsetningertil bundnefond 579 55 115
SUMAVSETNINGER(K) 579 55 115
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 6757 6510 6437

Administrasjonogfellesutgifter Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger 0
Andresalgs-ogleieinntekter -2676 -1960 -2270
Overføringermedkravtil motytelse -7647 -3162 -3394
Rammetilskudd -500 0 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -10823 -5122 -5664
Lønnsutgifter 48294 50180 49440
Sosialeutgifter 15041 13599 13211
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 28799 23114 29107
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 1649 1895 1995
Overføringer 4104 5119 4177
Fordelteutgifter -1731 -1000 -2260
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 96156 92906 95670
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 85333 87784 90006
Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -315 -600 -300
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER(E) -315 -600 -300
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 11 6 6
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 11 6 6
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER -305 -594 -294
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 85028 87190 89711
Brukavbundnefond -415 -100 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -415 -100 0
Avsetningertil bundnefond 541 0
SUMAVSETNINGER(K) 541 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 85154 87190 89711
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Barnehage(nytt rammeområde2015) Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -14217 -14415 -16209
Andresalgs-ogleieinntekter -1633 -1567 -1580
Overføringermedkravtil motytelse -10031 -8608 -8652
Andrestatligeoverføringer -69 0 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -25950 -24590 -26441
Lønnsutgifter 64941 62649 63111
Sosialeutgifter 20130 16189 17070
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 4771 2515 2792
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 97269 99819 108100
Overføringer 2411 1854 1975
Fordelteutgifter -5 0 0
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 189518 183026 193048
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 163568 158436 166607
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 4 0 0
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 4 0 0
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER 4 0 0
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 163572 158436 166607
Brukavbundnefond -50 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -50 0 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 163522 158436 166607

Grunnskole(nytt rammeområde2015) Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -18100 -18873 -18966
Andresalgs-ogleieinntekter -962 -940 -1065
Overføringermedkravtil motytelse -37849 -39983 -41425
Andrestatligeoverføringer -376 -50 -50
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -57287 -59846 -61506
Lønnsutgifter 215629 221153 209209
Sosialeutgifter 57888 62030 57496
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 30401 22235 24348
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 11432 11350 12350
Overføringer 5526 3776 3889
Fordelteutgifter (inkl internoverføringer) -1332 -1659 0
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 319545 318885 307291
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 262258 259039 245786
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 35 0 0
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 35 0 0
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER 35 0 0
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 262293 259039 245786
Brukavbundnefond -270 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -270 0 0
Avsetningertil bundnefond 272 0 0
SUMAVSETNINGER(K) 272 0 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 262295 259039 245786
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Spesielletiltak barnogunge(nytt rammeområde2015) Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -326 -501 -501
Andresalgs-ogleieinntekter -649 -844 -814
Overføringermedkravtil motytelse -12558 -10472 -10755
Andrestatligeoverføringer -921 -500 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -14454 -12317 -12070
Lønnsutgifter 76825 78240 80143
Sosialeutgifter 17910 16520 18539
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 5331 3948 6112
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 9367 11157 13363
Overføringer 3039 6715 7324
Fordelteutgifter -201 -373 -373
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 112331 116207 125107
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 97877 103890 113037
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 97877 103890 113037
Brukavbundnefond -291 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -291 0 0
Avsetningertil bundnefond 1082 0 0
SUMAVSETNINGER(K) 1082 0 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 98668 103890 113037

Kulturtjenesten(nytt rammeområde2015) Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -1575 -838 -900
Andresalgs-ogleieinntekter -433 -1686 -1360
Overføringermedkravtil motytelse -5349 -1847 -1987
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -7357 -4371 -4247
Lønnsutgifter 9273 9831 9570
Sosialeutgifter 2760 2516 2559
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 2393 1148 7618
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 99 115 130
Overføringer 7306 4104 5705
Fordelteutgifter (inkl internoverføringer) -32 40 0
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 21799 17754 25582
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 14441 13383 21335
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 14441 13383 21335
Brukavbundnefond -495 -162 -134
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -495 -162 -134
Avsetningertil bundnefond 277 10 10
SUMAVSETNINGER(K) 277 10 10
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 14223 13231 21211
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Helse,omsorgogvelferd Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -31312 -27990 -33390
Andresalgs-ogleieinntekter -12341 -13372 -49657
Overføringermedkravtil motytelse -111967 -94917 -113001
Andrestatligeoverføringer -24922 -21789
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -180542 -158068 -196048
Lønnsutgifter 443905 446487 435938
Sosialeutgifter 120293 106734 110161
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 48154 42419 98171
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 55055 42815 49801
Overføringer 107760 99107 83347
Fordelteutgifter (inkl internoverføringer) -7063 -8141 -501
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 768104 729421 776917
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 587562 571353 580869
Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -19 0 0
Mottatte avdragpåutlån -319 -100 -100
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER(E) -338 -100 -100
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 9 0 0
Utlån 1128 450 450
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 1137 450 450
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER 799 350 350
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 588361 571703 581219
Brukavdisposisjonsfond -163 0
Brukavbundnefond -3810 -548 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -3973 -548 0
Avsetningertil bundnefond 6550 0 0
SUMAVSETNINGER(K) 6550 0 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 590938 571155 581219

Tekniskeområder Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Brukerbetalinger -40 0 0
Andresalgs-ogleieinntekter -124251 -133595 -98388
Overføringermedkravtil motytelse -13994 -11010 -12329
Rammetilskudd -38 0 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -138322 -144605 -110716
Lønnsutgifter 108293 113395 107660
Sosialeutgifter 32836 29498 27897
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 130569 150134 88180
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 4422 4406 4126
Overføringer 23692 31923 16187
Fordelteutgifter -8515 -17627 -12719
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 291298 311729 231331
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 152976 167124 120614
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 16 0 0
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 16 0 0
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER 16 0 0
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 152991 167124 120614
Brukavbundnefond -4761 -100 -740
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -4761 -100 -740
Avsetningertil bundnefond 425 1172 1087
SUMAVSETNINGER(K) 425 1172 1087
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 148655 168196 120961
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Avsetninger,overføringer Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Andresalgs-ogleieinntekter -85 -14 -6514
Overføringermedkravtil motytelse -3893 -40 -38
Andrestatligeoverføringer 0 0 -29163
Andredirekte ogindirekte skatter -314 0 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -4292 -54 -35716
Lønnsutgifter 154 474 447
Sosialeutgifter -10149 116 48483
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 3208 429 1714
Kjøpavvarerogtjenester somerstatterkommtjprod 998 50 50
Overføringer 22836 60541 42614
Avskrivninger 51175 50000 50000
Fordelteutgifter -293 0 -926
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 67930 111610 142383
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 63638 111556 106667
Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -102 0 0
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER(E) -102 0 0
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 17 0 0
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 17 0 0
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER -85 0 0
Motpostavskrivninger -51175 -50000 -50000
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 12378 61556 56667
Brukavbundnefond -5436 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -5436 0 0
Avsetningertil bundnefond 7037 0 0
SUMAVSETNINGER(K) 7037 0 0
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 13978 61556 56667

Skattogrammetilskudd Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Andresalgs-ogleieinntekter 0 -2000 -2000
Overføringermedkravtil motytelse -57005 -46211 -46241
Rammetilskudd -679127 -720000 -724000
Andrestatligeoverføringer -26034 -22780 -23940
Andreoverføringer -2490 0 0
Skattpåinntekt ogformue -627498 -659700 -653000
Eiendomsskatt -55024 -54485 -54485
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) -1447177 -1505176 -1503666
Lønnsutgifter 0 6 6
Sosialeutgifter 0 1 1
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 17 200 200
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 17 207 207
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) -1447160 -1504969 -1503459
NETTODRIFTSRESULTAT(I) -1447160 -1504969 -1503459
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) -1447160 -1504969 -1503459
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Tilskudd

Finans Regnskap2013Budsjett2014Budsjett2015
Andresalgs-ogleieinntekter 5 0 0
SUMDRIFTSINNTEKTER(B) 5 0 0
Kjøpavvarerogtjenestersominngåri kommtjenesteprod 3 0 0
Overføringer 25 0 0
SUMDRIFTSUTGIFTER(C) 28 0 0
BRUTTODRIFTSRESULTAT(D=B-C) 33 0 0
Renteinntekter,utbytte ogeieruttak -17075 -17094 -19294
Mottatte avdragpåutlån -123 -123 -123
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER(E) -17197 -17217 -19417
Renteutgifter,provisjonerogandrefinansutgifter 31506 35283 35283
Avdragpålån 43221 47000 49000
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER(F) 74727 82283 84283
RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGSTRANSAKSJONER 57530 65066 64866
NETTODRIFTSRESULTAT(I) 57563 65066 64866
Brukavtidligere årsregnskapsmessigmindreforbruk -45590 0 0
SUMBRUKAVAVSETNINGER(J) -45590 0 0
Overførttil investeringsregnskapet 11913 500 500
Dekningavtidligere årsmerforbruk 45590 0 17498
Avsetningertil disposisjonsfond 0 0 18959
SUMAVSETNINGER(K) 57503 500 36957
REGNSKAPSMESSIGMER-(+)/ MINDREFORBRUK(-) (I+J-K) 69475 65566 101823

Formål: Tilskudd 2015 Kommentar:

Folkevalgte styringsorganer

Idrettsstipend 25 000

Støtteenheter og administrasjon

Støtte til politiske partier 75 000

TV-aksjonen 80 000

Oppvekst og kultur

Den kulturelle skolesekken 162 000

Prosjekt fargerikt fellesskap 10 000

Museer 500 000 Hringariki

Kulturaktiviteter 238 250

Midtfylke teaterverksted 120 000

Ringerike kultursenter 970 000

1. og 17. mai tilskudd og gjennomføring 100 000

Tilskudd idrettsformål 650 000 Halleie

Diverse idrettsformål 131 000

Skiforeningen 350 000

Skiløyper 100 000

Kulturmidler HOK 240 000 Lag og foreninger

Tilskudd til registrerte trossamfunn 610 000

Helse og omsorg

Adaptor 995 000

BlåKors 330 000

BlåKors boliger 300 000

BlåKorsbosenter 70 000
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Blå Kors husleiedekning:

Leder av Boligsosialt team vurderer hvert år det kravet som kommer fra Blå Kors på
dette. Tilskuddsbeløpet er ment å dekke husleie for leiligheter som har stått ledig som
følge av at de skal være tilgjengelige for kommunen / boligsosialt team. Tilskuddet er
f.eks. ikke ment å dekke en eventuell inntektssvikt som følge av manglende
husleieinnbet alinger fra leietakere.

Fontenehuset 1 000 000

Fritidsklubben Nes i Ådal 50 000

Fritidsklubben Sokna 50 000

Fritidsklubben Tyristrand 50 000

Frivillighetssentralen 768 000 Inkl. kjøregodtgjørelse

Incest -senteret Buskerud 76 000

Kirkens SOS 30 000

Menova 1 173 000

Mental helse 22 000

Positiv Oppvekst 550 000

Røde Kors 340 000

Sorg og Omsorg 10 000

Voldtektsmottaket Drammen 341 000 Inkl. utgiftsdekning

Funksjonshemmedes dag 20 000

Tekniske områder

Røssholmstranda 25 000

Ryddeaksjonen 250 000

Avsetninger, overføringer

Kirkelig fellesråd 14 270 000 I tillegg kommer dekning av
reguleringspremie pensjon

Ringerike Etablerersenter 250 000
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1174-6  Arkiv: 145  

 

Sak: 164/14 

 

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018 Offentlig høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsreglement for 2015 

på høring. Høring gjennomføres i perioden 22.10 – 04.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.  
 



Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

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

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer. 



 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

 Långiver: Husbanken  

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 % 

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014. 

 

Hans-Petter Aasens (Sp) forslag som følger saken: 

 

1. «Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram for 2015-2018, med 

tilhørende betalingsregulativ legges ut på høring. 

2. I det videre budsjettarbeidet vil følgende bli prioritert: 

- Vegård skole legges ikke ned. 

- Investeringer i perioden for handlingsprogrammet må reduseres. 

- At det uspesifiserte sparekravet innen pleie- og omsorg reduseres. 

- At man gjennom det betalingsregulativet er bevisst på at det samlede avgifts/gebyr 

nivået ikke blir for høyt. 

- At man sikrer et budsjett som er til det beste for hele Ringerike, som støtter opp om 

lokale initiativ.» 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram for 2015-2018, med 

tilhørende betalingsregulativ legges ut på høring. 

2. I det videre budsjettarbeidet vil følgende bli prioritert: 

- Vegård skole legges ikke ned. 

- Investeringer i perioden for handlingsprogrammet må reduseres. 

- At det uspesifiserte sparekravet innen pleie- og omsorg reduseres. 

- At man gjennom det betalingsregulativet er bevisst på at det samlede avgifts/gebyr 

nivået ikke blir for høyt. 

- At man sikrer et budsjett som er til det beste for hele Ringerike, som støtter opp om 

lokale initiativ.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag pkt. 1-9 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag oppnådde 2 stemmer (Sp og Sol) oppnådde 2 stemmer og følger saken. 

 
 



CYCLING EVENT NORWAY AS

"#$%&'()* +', -./01# 23456./7*+&+'8498:8 ;<*&=4>%?@ABCDEFF:GCH8
"#$%&'()#*%&'+,#'-#, ...-*,/&,0#,&."1-#,

RingerikeKommune
Postboks123sentrum
3502Hønefoss

Att. Ordføreren
Att. Rådmannen

Høvik, 31. oktober2014

Tour of Norway 2015– internasjonalt etapperitt på sykkel – søknadom økonomisk
tilskudd

Tour of Norway har igjen blitt godkjentav det internasjonalesykkelforbundet(UCI)somsykkelritt på
nestøverstenivå internasjonalt(Kategori UCI 2HC). Rittet er rett undernivået til blant annetTour de
France.For 2015er rittet blit t tildelt 20. – 24.Mai somarrangementsdatoer.

Planleggingenav rittet pågårfor fullt, og vil ogsånesteår tiltrekke segmangeav de internasjonale
stjerneneog lagene.

Avslutningenav rittet hardesisteårenegått påRingerike,medstor oppslutningblant publikum. Også
i 2015planleggervi å leggeavslutningenav densisteetappentil kommunen,nærmerebestemtsøndag
24. Mai.

Vi er til orienteringi dialog medRingerikeutvikling og Ringerikenæringsforumi forhold til å
videreutvikle folkefestenpåEggemoenog påRingerikegenerelt.

Årets ritt ble igjen enstorsuksessbådesportsligog publikumsmessig.Tusenvisav publikummere
haddemøttopp langsløypeneog skapteen flott folkefest og flotte rammerpåsamtligeetapper.Vi er i
ferd medå få vårt eget”Tour deFrance”her i Norge!

Det er gjennomenavtalemedEurosportsikret overføringtil 78 millioner husstanderfordelt ut over 51
land i Europaog 16 land i Asia/Oceania. I tillegg vil rittet bli vist direktepåTV 2 herhjemme. Med
andreord enunik mulighet til å få vist frem kommunenpåskjermenoverstoredelerav verden!

Cycling EventNorway AS er ansvarligarrangørog ogsåadministrativtansvarlig for rittet.

Vi tillater ossmeddetteå søkeRingerikekommuneom et tilskudd stort kr. 250.000 til arrangementeti
2015.

Med vennlig hilsen

AndersEia Linnestad
Cycling EventNorway AS





Hønefoss,2014-10-03
Til OrdførerKjell BørreHansen

Søknadom økonomisktilskudd til Ringerike Frivilligsentral (RFS)
RingerikeFrivilligsentralvil førsttakkefor etsværtgodtsamarbeidmedRingerikekommunegjennommange
år. Vi vil ogsåtakkefor øktebevilgninger,vedtatti 2013, somsamletgir RFSenøkonomiskstøttepå
kr 870.000pr år f.o.m. inneværendeår.Tilskuddetfra statener fortsattkr 310.000,noesomgis til alle
sentraleruavhengigav størrelse.

RFSersværtpositiv til etvideresamarbeidmedRingerikekommune,og spesieltnåi forbindelsemed
frivillighetspolitikk ogdenavtalenkommunenhargjort medFrivillighet Norge.
Av oppgaversomalleredehar et samarbeider matombringelse– utstyrssentral – flerkulturell
kvinnegruppe – flerkulturelle frokoster – flerkulturell samtalegruppe- båtvettundervisning – ti på topp
turer – natteravn –frivillige i grunnskole– miljøpatrulje - barnevaktkurs – sorggrupper –
telefonkontakt – r iddergårdsdag- verdensaktivitetsdag oghelse/omsorgskonferanse.I tillegg ytesdet
mye frivillig hjelp i kommunale institusjoner, ogherunder må Austjord Hospiceavdnevnesspesielt.
Sentralenbidrargjernesålengedetikke eroppgaversomdeternærliggendeatkommunenselvivaretar, da
detfølesviktig at sentralenikke overtardeansattesoppgaverogansvar.

SomRingerikekommunekjennertil fra tidligereinformasjonharRingerikeFrivilligsentralfått økte
økonomiskeforpliktelserifm flytting. Nye Frivilligsentralersometableresblir sværtoftesentralersom
kommunenharansvaretfor, jfr Holeog JevnakerFrivilligsentraler.Detteinnebærerat sentraleneslipperbl.a.
regnskap,husleie,felleskostnader,strøm,renovasjon, vaktmestertjenester,lønnsadministreringosv.Detteer
storekostnadersomRFSselvmåivaretadadeter lokalelagog foreningersomhardetjuridiskeansvaretfor
sentralen.

RingerikeFrivilligsentralharto ansattei til sammen195% stilling. Somdagliglederogprosjektlederhar
disseto enlønnsomliggerundermarkedslønn.For åkunneopprettholdeet stabiltarbeidsmiljøerdeten
viktig faktorå bli lønnetut fra ansvarogarbeidsinnsats,noevi følerdetkontinuerligmåjobbesmed.
Det kannevnesatsentralenselvharsøktomsponsorinntekter,noesomhargitt et tilskuddpåkr 100.000fra
Sparebank1 Ringerikeoverto år.Denneavtalener i ferdmedå gåut ogønskesnåreforhandlet.
RingeriksKraftharinngåttensponsoravtalemedkr 20.000pr årovertreår,dvsut 2015.Denneønskesogså
reforhandlet.Sentralener selvnødt til å skaffe til veiecakr 400.000i gaver, sponsoravtalerog
selvfinansierte midler, dastatligogkommunalstøtteerca1,2 mill ogsentralensbudsjetterpå 1,6mill.
Sentralenssamarbeidsforeningerharingenøkonomiskeforpliktelser.

RFSserutfordringenemedivaretagelseavdeøkonomiskeforpliktelsenefor åkunneopprettholdedagens
aktivitetsnivå.Deterenkontinuerligkostnadsvekstogselvom allesentralensfrivillige hjelpereikke skal
lønnes,såhardetenkostnadå drive frivillig arbeid, noesomvedRFSutgjørca10årsverkfrivillig innsats.

Vi håperigjenpåenvelvillig behandling.

Medvennlighilsen

OddBrenden Liv BeateRolid Hagen
styreleder dagligleder

Kopi: RådmannToreIsaksen
Vedlegg:Årsregnskapfor 2013ogbudsjettfor 2014

Adr: Torvgata 10, Post: Pb. 212, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 12 82 67 E-post: post@ringerike.frivilligsentral.no Web: ringerike.frivilligsentral.no
Org.nr: 971309741 (STØTT OSS GJERNE MED DIN GRASROTANDEL ) Konto: 2280 0832849 Sammen får vi ting til å skje



Adr: Torvgata 10, Post: Pb. 212, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 12 82 67 E-post: post@ringerike.frivilligsentral.no Web: ringerike.frivilligsentral.no
Org.nr: 971309741 (STØTT OSS GJERNE MED DIN GRASROTANDEL ) Konto: 2280 0832849 Sammen får vi ting til å skje
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Betalingsreglement 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemkjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015. 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemmekjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015.» 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Meiers tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens betalingsreglement skal vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med 

behandling av kommunens budsjett for kommende driftsår. Eventuelle endringer som vedtas 

i løpet av året vil bli innarbeidet i reglementet fortløpende. 

 

Beskrivelse av saken 
Betalingsreglement 2015 viser priser og egenandeler på de tjenestene som kommunen har 

valgt å prislegge. I betalingsreglementet vises også satser år 2014 for å vise utvikling i pris 

inn i år 2015. 

 

I forbindelse med sak om betalingsreglement 2014 (KS-sak 146/13), ble det vedtatt 

innføring av gebyr på papirfaktura. Etter juridiske vurderinger har rådmannen kommet fram 

til at det er kun fakturering fra Kulturskolen at et slikt gebyr kan pålegges. Rådmannen 

anbefaler derfor at gebyr på papirfaktura ikke gjennomføres. 

 

Økonomiske forhold 
Endringer i kommunens betalingsreglement påvirker kommunens samlede inntekter. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til betalingsreglement var vedlagt som et av høringsdokumentene i forbindelse med 

«Budsjett 2015 – Handlingsprogram 2015 – 2018» som hadde høringsperiode fra 

22.10.2014 til 04.11.2014. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har som en del av budsjettprosessen frem mot budsjett 2015 gjennomgått 

betalingsreglementet og justert prisene i tråd med lønns- og prisutviklingen generelt, men 

også vurdert pris i forhold til kostnad på tjenesten og sammenligninger med andre 

kommuner. For Ringerike kommune er det viktig å øke inntektsgrunnlaget og at inntekten 



økes på de områder hvor kommunen i dag har en høy subsidiering av tilbudet. Enkelte priser 

er styrt fra sentrale myndigheter og gir kommunen begrenset mulighet til selv å sette nivået. 

Inntektene som kreves inn for disse kommunale tjenestene er en viktig inntektskilde for å 

skape gode tjenester for kommunens innbyggere. Endringer i priser vil også kunne endre 

vilkårene for tjenestetilbudet.  

 

Vedlegg 
Betalingsreglement 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1 Forord

Betalingsreglement et fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli
innarbeide t i dette dokumentet .

For å orientere om eventuelle endringer vises også satse ne for 2014 i tabellene .

Betalingsreglement med satser kun for 2015 er tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no / prisliste .

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et
interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og
Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene for privathusholdninger , hytter og næringsdrivende
fremkommer på selskapets hjemmeside www.hra.no .

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:
• Lønnsvekst på 3.3 %
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Serv icetorget , tlf. 32 11 77 23 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no ,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager.
Satsene vil kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige
føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass - størrelse i % 2014 2 015

100 2 405, - 2 580, -

80 2 116, - 2 270, -

70 1 852, - 1 980, -

60 1 587, - 1 700, -

50 1 323, - 1 410, -

40 1 058, - 1 130, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Fra og med høsten 2015 tilby r barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere .

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den
delen av plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr . 2 og 50 % for barn nr . 3 og flere.
Dersom søsknene har ulik e plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager
med ulike eiere.

Betaling for kost kommer i tillegg til t illegg ordinær betaling for plass . Kostprisen er ikke
lik i alle barnehager, den varierer fra kr. 200, - til kr. 250, - for 100% plass.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud

3.1 Skolefritidsordning (SFO)

Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plasstørrelse 2014 2015
Hel plass – 5 dager pr uke 2 647, - 2 730, -

4 dager pr uke 2 329, - 2 430, -

3 dager pr uke 1 747, - 1 820, -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 455, - 1 520, -

2 dager pr uke 1 164, - 1 210, -

Morgentilbud SFO 592, - 620, -

Kjøp av ekstra dag(er) 150, - 155, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsge byr på 10 %.

Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7).

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr . 2 og 50 % for søsken nr . 3 eller flere. Dersom
søsken har ulik plass -størrelse , skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller
moderasjon.

3.2 Aktiv ferie

2014 2015
Sats pr uke 1 000, - 1 000, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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4 Kultur

4.1 Bibliotek

4.1.1 Overdagsbetaling
2014 2015

1. purring 33, - 35, -

2. purring 99, - 100, -

3. purring 143, - Erstatnings -
krav

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

4.1.2 Kopiering og utskrifter
Prisene gjelder også Servicetorget.
Kopiering 2014 2015
A4 svart /hvit 3, - 3, -
A4 farge 10, - 10, -
A3 svart/hvit 5, - 5, -
A3 farge 20, - 20, -
Kopiering og «rett kopi»
A4 svart /hvit 6, - 6, -
A4 farge 13, - 13, -
A3 svart/hvit 8, - 8, -
A3 farge 23, - 23, -
Utskrift
A4 svart/hvit 3, - 3, -

4.2 Kulturskole
2014 2015

Kontingent, pr halvår 1 590, - 1 640, -

Kontingent bilde inkl . materiell, pr halvår 1 914, - 1 970, -

Tilleggs -kontingent samspillgruppe, pr halvår 655, - 675, -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 467, - 480, -

Organisasjoner, voksne 545, - 560, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

Søskenmoderasjon
1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr . 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G

Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
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4.3 Hall -leie
Leiepris pr time 2014 2015

Tyristrandhallen – leie håndballbanen 374, - 385, -

Ringerikshallen
Stor hall 374, - 385, -

Kamprom 105, - 110, -

Skytebane 148, - 150, -

Løpebane 148, - 150, -

Squash 93, - 95, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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5 Pleie - og omsorgstjenester , vaksinasjoner

Betaling for pleie - og omsorgstjenester er fastsatt iht . Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse - og
omsorgstjenester , samt dette reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike
kommune.

Grunnlag for fas tsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens
samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn
under 18 år, ved siste avlagte ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaser te tjenester er for 2015 beregnet til kr 365 ,- pr
time.

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 186, - pr. måned, uansett
hvor mange timer som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas,
men likevel aldri mer pr. måned enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å
betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetild elingskontoret , og
revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboer e hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge
ektefellers inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Fra og med 2015 er grunnlaget for betaling endret fra 5 til 3 inntektsnivåer. De nye
nivåene er

1. Inntil 2G
2. 2G – 4G
3. Over 4G

Endringen er i tråd med hva sammenlignbare kommuner praktiserer. Satsene er nå på
nivå med våre nabokommuner.

Matpriser
Prisene for mat fra Ringerikskjøkken har vært uendret i peri oden 2012 – 2014. I budsjett
2015 er det lagt inn en økning på porsjonsprisen på mat både til hjemmeboende og for
salg fra Servicesentrene, og prisene er tilnærmet like det våre nabokommuner har.

Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling p å grunn av dårlig
økonomi , forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med
funksjonshemming, sykdom eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og
dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov
om kommunale helse - og omsorgstjenester .

Søknaden sendes til Ring erike kommune v/Tjenestetildelingskontoret .

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2013 kr 85.245
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2014 kr 88.370 (endring 3,7 %)
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester

Nr. Tekst 2014 2015

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 180 pr mnd 186 pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 3 G 727 pr mnd 1 764 pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt 3 – 4 G 1 374 pr mnd 1 76 4 pr mnd

1.4 Maks å betale ved inntekt 4 – 5 G 2 050 pr mnd 2 839 pr mnd

1.5 Maks å betale ved inntekt over 5 G 2 738 pr mnd 2 839 pr mnd

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0 0

3 Matombringing

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 55 80

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 70 90

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 55 75

3.5 Dessert/suppe 15 20

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 142 pr døgn 147 pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon * 74 pr dag 77 pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G 215 pr mnd 223 pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt lik eller over 2 G 263 pr mnd 273 pr mnd

6 Salg fra Servicekontoret

6.1 Salg krykker uten pigger 300
6.2 Salg av krykker med pigger 400
6.3 Gummiknotter til krykker 50

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

Priser justeres i budsjettsaken hvert år.

5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i
kommunens sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og
85 % av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr . 7.500, - / år. Med
inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte,
aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle utgifter til ma t, medisiner og lignende
for pasienter på sykehjem.
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Langtidsbeboere på sykehjem som, uten selv å ville det, legges på dobbeltrom, får
redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 36 200.

5.3 Vaksiner
2014 2015

Konsultasjon, voksen 200, - 200, -

Påfyll av vaksine, voksen 150, - 150, -

Konsultasjon, barn 150, - 150, -

Påfyll av vaksine, barn 100, - 100, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 150, - 150, -

Påfyll av vaksine 100, - 100, -

Utstyrskostnad pr vaksine 40, - 40, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 80, - 80, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2014 2015

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000, - 18 000, -

Bare vann (50% av 1 EB) 9 000, - 9 000, -

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800, - 10 800, -

Vannavgift pr m³ 17, - 19, -

Kloakkavgift pr m³ 28, - 29, -

Andre gebyrer
Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med
1. purring

200, - 200, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken
07:00 -15:00

450, - 450, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl.
15:00

650, - 650, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 620, -
Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 400, -

Septik
Septik rensekostnad pr. m³ 360, - 370 ,-

Fett, trefiber m.m. pr m³ 360, - 3 7 0, -

Tette septiktanker pr m³ 110, - 113 ,-

Gråvannstanker pr m³ 123, - 12 7 ,-

Transport *
Transport septik inntil 3m³ 790, - 7 0 0, -

Transport septik pr m3 over 3m³ 196, - 181 ,-

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387, - 387, -

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
*Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger , kontroll og skilt -/varslingsplaner
2014 2015

Gravemelding klasse A 1 300, - 1 600, -

Gravemelding klasse B, C og D 1 800, - 2 000, -

Godkjenning av varslingsplan 800, - 1 000, -

Utsetting og oppfølging av skiltplan 2 800, - 3 000, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 800, - 1 000, -

Utvidet gravesøknad - frist 500, - 700, -

Lokal godkjenning 2 500, - 3 000, -
Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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6.3 Parkering

Parkering 2014 2015

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 20, - 20, -

Parkering ytre parkeringssone pr time 17, - 18, -

Døgnpris ytre parkeringssone 30, - 40, -
Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

6.4 Torg -avgift m.v.
2014 2015

Torgplass årsavgift 4 x 4m 3 500 ,- 4 000, -

Tilfeldig torgplass pr dag 4 x 4m 300, - 350, -

Tilfeldig handel pr dag 6 m² 300, - 350, -

Strømtilkobling pr dag 150, - 200, -
Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

7 Eiendomsskatt

Promillesats 2014 2015

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰
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8 Brann - og redning stjenesten

8.1 Feiing og tilsyn

Feie - og tilsynsavgift: 2014 2015

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp 444, - 444, -

Andre tjenester fra feiervesenet: 2014 2015

Feiing av fyrkjele i boligenhet, pr. time 650 ,-

Feiing av større fyringsanlegg, pr. time 650 ,-

Kamerakontroll av skorstein pr. time 650 ,-

Hyttefeiing, pr time 650 ,-

Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. time 650 ,-

Røyktesting av skorstein pr. time 650 ,-

Fresing av skorstein, pr. time 1000, -

8.2 Undervisning og andre tjenester
2014 2015

Kurs i varme arbeider (inkl. sertifikatavgift) 1500, - 1500, -
Kurs for brannvernleder, 2 dager 1 950 ,-
Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250, - 250, -
Håndslokker til øvelse, CO2 500. - 500. -
Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00 -16.00)
pr time

790, - 81 0, -

Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg 270, - 290, -
Bruk av mannskapsbil pr. time ** 1650, - 1790, -
Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 1250, - 1250, -
Stigebil m/sjåfør ** 1790, -
Båt eller UTV pr. time 3 1450, - 1450, -
Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 500, - 600, -
Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750, - 750, -
Utleie motorsprøyte pr. døgn 1000, - 1000, -
Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50, - 50, -
Lenser, pr. meter 350, -
Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50, - 50, -
Oljeabsorberende bark, pr. sekk 350, - 350, -
Absorberingsmiddel (40l, 20 kg) 400, - 400, -
Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4500, - 4500, -

**) Timepris inkl udert fører. Det faktureres minimum 2 timer.

Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva.
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time 2014 2015

Politiske partiers virksomhet 0, - 0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0, - 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0, - 0, -

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0, - 0, -

Møtelokaler 130, - 1 5 0 ,-

Gymnastikksal 260, - 30 0, -

Gymnastikksal m/garderobe 300, - 35 0, -

Garderober 260, - 30 0, -

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 435, - 45 0, -

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21
avtales pris basert på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer , overnatting , bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet
avta les pris basert på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold.

2014 201 5

Tilsyn pr time 400, - 400, -

Renhold pr time 400, - 400, -

Vedlikehold pr time 430, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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10 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015 -2018, budsjett 2015
står detaljert informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49)

10.1 Saksbehandling , tilsyn og kontroll av utslippssaker

Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begre nsning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 16 og Plan- og bygningsloven § 33 -1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid , settes timesatsen til kr 950, -

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg
2014 2015

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:
for anlegg � 15 PE 5 500, - 6 600, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 11 110, - 13 500, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 24 000, - 37 000, -
Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen
for anlegg � 15 PE 1 430, - 1 800, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 2 750, - 3 300, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 5 500 ,- 6 600, -
For tillatelse etter § 20 -1 i plan - og bygningsloven til
etablering av anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:
for anlegg � 15 PE 2 970, - 3 600, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 5 500, - 6 600, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 8 250, - 12 400, -

For tillatelse etter § 20 -1 i plan - og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for
byggesaksbehandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger
søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan,
bebyggelsesplan , plan - og bygningslov mm

2014 2015

Behandling av dispensasjon 6 160, - 8 800. -

Ulovlig utslipp
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om
utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan - og
bygningsloven § 20 -1 tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel minst kr 27 800. - (23
100, - i 2014 )
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Lokal godkjenning
Søknad om lokal godkjenning etter pbl § 22 -3 og byggesaksforskriftens § 9- 1 for foretak
som ikk e har sent ra l godkjenn ing for de klasser , fun ksj oner og fagområ der det søkes om .

2014 2015

Første gan g det søkes om lokal godkjenn ing uan set t anta ll
klasser, fun ksj oner og fagom råder

3 080 ,- 4 400, -

Derso m det fore li gger sent ral godkj enn ing ell er når det kan
vises t il t idli gere lokal godkj enn ing i Ringer ike kommun e

0, - 0, -

Ansvarsrett
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2
(selvbygger ) ell er § 9-1 ( for fore tak) sam t pb l § 23, tas fo r hvert enke lt fore tak .

2014 2015

Behandling av søknad pr foretak 1 540, - 2 200, -

Manglende ferdigattest
For merarbeid i for bind else m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre nde
et t il t ak som er tat t i bruk ut en midler t idig brukst ill atelse ell er fer digatt est , tas inntil
kr 2 500. -

Kontroll
Ved gjennomføring av uli k e k ontrolltiltak , ( som f.eks. befar ing , gj enn omg ang av
drift sinst ruks, gj enn omg ang av int erne drift srut iner etc.) i for bindelse med me rk nader
ell er ulov li ghetsopp følging , tas et eng ang sgebyr.
Gebyret fas tsett es i hvert enke lt t il fe lle ett er medgåtte timer, men minst 2 timer.

Tilsyn og k artlegging av små avløpsanlegg
Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg
som flatt årlig gebyr på kr 555 .- .
Gebyret faktureres samtidig med feiergebyret.

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013 eller 2014 vil få
mot regnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende:
Ved or dinær t t il syn av eksistere nde av løpsan legg tas et engang sgebyr.

For enkelt tilsyn i for b i nd el se m ed ka r t legg ing
2014 2015

for anlegg � 15 PE 1 155, - 2 000, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 2 310, - 4 000, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 4 620, - 8 000, -

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig
gebyr. Beløp vil bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 000. -
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Behandling av tiltaks planer ved opprydning i foruren set grunn
Geby re t ved behand li ng av saker t il knytt et opp rydn ing i for urenset grun n vil bli belastet
ut ifr a t idsb ruk en ved sak sbehandli ng.

Geby rer og kostnad er fr a and re , også der hv or kommun en må innh ente eksterne
utta lelser , komm er i t ill egg.

Diverse
For behand li ng av klage over t idli gere vedtak, beta les ikke nytt geby r.
For av sl ag sv edtak tas et gebyr t il svarende 75 % av norm alt geby r, li kevel m inst
kr 9 300. - (7 700 .- i 2014).
Derso m søknad en ell er m eldingen trekk es før den er tatt opp t i l behand li ng, tas det ikke
geby r. Er søknad en und er behand li ng når den t rekk es, tas det gebyr etter medgåtte
timer, men ikke over 50 % av nor ma lt geby r.

Hvis t il t aket er av en sli k art at det ikke om fatt es av de t il t ak som er nevnt und er
geby rre gu lat iv for ut sli ppssaker ta s geby r i henh old t il geby rre gu lat iv for
byggesaksbehand li ng.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver
kreves geb yr fra tiltakshaver for:

2014 2015
Offentlig kunngjøring 2 000, - 2 200, -
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte
organisasjoner o.l.

4 000, - 4 400, -

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret
når det er få involverte parter.

Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter
annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.

10.3 Byggesaksbehandling

1. Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkel t bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en
eiend om der summ en samm enlagt er und er 50 m ², bere gn es gebyret und er ett .

Geby re t gj elder kommun ens (bygn ing smynd ighetens) behand li ng i for bind else med
t il tak et. Geby rer og kos tnad er fr a and re , også der hv or ko mmun en må innh ente eks terne
utta lelser, sakkyndig bistand etc. , komm er i t ill egg.

Der hvor særs kil t kommun al påv isning el ler oppm åli ng er nødvend ig, komm er gebyr for
dett e i t ill egg .

Gebyr for oppm åli ng og t ing lys ing komm er i t ill egg når gre nseju ster ing ell er deli ng
gj enn om føres. Ved behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette
i tillegg.
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For arealbere gn ing bruk es i dett e regu lat ivet b r uk sare al bere gn et ett er «Fors kri ft om
tekniske krav t il byggverk» ( ”bygg teknisk for skr ift” ) av 26 .03.10 med ikraftt redelsesdato
1.07.10.

I t ill egg bere gnes bruksareal und er terre ng full t ut , og åpent areal ett er NS 3940 for det
areal som li gger m er enn 1,0 m inn enfor ytt erka nt en av ut kra get takover dekning, f.eks.
car por ter, over dekke de terrasser og li gnende. Men area ler for mu li ge fra mt idige etasj er
for hver 3. m eter, tas ikke m ed.

Ved henv isning t il «Forskri ft om bygg esak» er det nedenfor ang itt ”bygg esaksfors kri ft en”.

2. Søknader
For behand li ng av bygn ingsmessige arbeider i medh old av plan- og bygn ingslovens §§
20-1, bere gn es gebyr ett er sam let areal fo r all e etasj er samt lof t og kj ell er med:

2014 2015
Per påb egynt 50 m² for de første 200 m² * 3 850, - 5 500, -
For de neste arealer, fra 200 m ² * t i l 100 0 m²,
per påb egynte 50 m²

2 310, - 3 300, -

For de neste arealer, fra 1 00 0 m ² t il 2 00 0 m²,
per påb egynte 50 m²

1 540, - 2 200, -

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påb egynte 50 m² 770, - 1 100, -
For lagerhall er ol. tas 50 % av nor malt gebyr

*I 2014 var skillet mellom sats 1 og sats 2 500 m²

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015
Minstepris for alle søknader 6 600, - 11 000, -
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet 24.000. -
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten 12.000, -

Anlegg etter § 20 -1 med fyllinger og masseutt ak

Vo lum re gn es ut o g d et tas gebyr p er påb egynt 1000 m 3 2014 2015

For de første 50 000 m² (per påb egyn t 100 0 m3) 1 540, - 2 200 ,-

li keve l m in st 6 160, - 8 800, -
For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 54 0, - 1 100, -
For mengder over 100 000 m³ 1 54 0, - 110, -

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr .

Veg- , kabel - og ledningsanlegg
- p er påb egynt 100 m 2014 2015

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 540, - 2 200, -
li keve l m in st 6 160, - 8 800, -
Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 1 540, - 2 200, -
For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m , per
påbegynte 100 m

770, - 1 100, -

For de neste lengder over 2 000 m , per påbegynte 100 m 154, - 220, -
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Deling (§ 20 -1 m. fl.)
2014 2015

For nye tomter 8 800, - 12 000, -
for tilleggsareal inntil 500 (400) m² 2 200, - 3 300, -
for tilleggsareal inntil 1000 m² 4 400, - 6 600, -
for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000, -
for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000, -
for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000, -

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene
og i tillegg halvt gebyr for hver av de andre eiendommene.

Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21 -2
2014 2015

For hver igangsettingstillatelse 4 200, - 6 600, -
For eneboliger tas kr 3 300, - for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner (pb l § 19) fr a arealplan, kommun eplan, re gu ler ing splan,
bebygg elsesplan, markaloven, plan- og bygn ing slov og lignende:

2014 2015
Per behandling 6 160, - 8 800, -

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag,
med areal på inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( - r)
og/eller politisk behandling, tas halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr
4 400, - . For terrasser, plattinger, o.l. uten bruksareal, der det ikke trengs innhenting av
uttalelser( - r) og/eller politisk behandling tas for dispensa sjoner nevnt ovenfor kr 2 200, -

Dispensasjoner fra forskrifter til plan - og bygningsloven (pbl § 19) , dispensasjoner fra
vegloven eller fra andre lover:

2014 2015
Per behandling 3 080, - 4 400, -

3. Ansvarsrett
For behand li ng av søkna d om ansvarsre t t ett er bygg esaksfors kr ift ens § 6-8 og § 9- 2
(selvbygger) ell er § 9-1 ( for fore tak) samt pb l § 23, tas for hver enke lt selvbygg er ell er
foretak :

2014 2015
Per søknad 1 540, - 2 200, -

4. Lokal godkjenning
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22 -3 og byggesaksforskriftens § 9-1
for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og
fagområder det søkes lokal godkjenning for tas det første g ang det søkes om lokal
godkj enn ing uan sett anta ll klasser , funk sjoner og fagom råder :

2014 2015
Per søknad 3 080, - 4 400, -

I tillegg tas gebyr for ansvarsrett.

Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser,
funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men
for søknad om ansvarsrett.

Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som
selvbygger , tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett.
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5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behand li ng av søknad er ett er plan- og bygn ing slovens § 20-2, bere gn es gebyr ett er
sam let areal fo r all e eta sjer samt lof t og kj ell er .

2014 2015
Per påb egynt 50 m² 1 540, - 2 200, -
- li kevel m in st 4 620, - 6 600, -

For t il tak ett er § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er install asjoner inkluder t i gebyre t .
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer , se videre i dette reglementet.

Det vises fo r øvrig t il byggesaksforskriftens § 3- 1 (m indre t il t ak på bebygd eiendom) og §
3-2 (a lm inn eli ge dr iftsbygn inger i landb ruk et) og pbl § 20-2 c og § 30 - 5 for alm inn eli ge
bygn ing er , konst ruk sjoner ell er an legg for innt il 2 år.

6. Spesielle saker

Riving av bygninger:

Bygningens størrelse: 2014 2015
inntil 50 m2 1 540, - 2 200, -
mellom 50 m2 og 100 m2 3 080, - 4 400, -
mellom 100 m2 og 500 m2 6 160, - 8 800, -
mellom 500 m2 og 1 000 m2 12 320, - 17 600, -
mellom 1 000 m2 og 5 000 m2 18 480, - 26 400, -
større enn 5 000 m2 24 640, - 35 200, -

Gebyr fo r ansva rsre tt( -er ) for søknad er ett er § 20 -1 e) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m²,
mindre fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter
byggesaksforskriftens § 3-1 d, antenner etter § 3-1 e), innhegninger, avkjørsler til
kommunal vei, attester, bekreftels er og uttalelser

2014 2015
Per behandling 1 540, - 2 200 ,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/
foretaksgodkjenning i tillegg.

Pipe r , oljet an k er , m ind re søknadspli kt ige anlegg med flytende brensel eller gas s
som ikke inng år i ann en søknad:

2014 2015
Gebyr 1 540, - 2 200, -

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i
tillegg.

Installasjonen i større fyringsanleg g , som ikke inngår i ann en søkna d, for mer enn èn
boenhet eller for mer enn èn landbrukseiendom

2014 2015
Gebyr 6 160, - 8 800, -

Vanli g gebyr fo r ansvarsre t t og eventu ell lokal godkjenn ing av fore tak kommer i tillegg .

Ar b e id er m ed il d st ed som ikke er unnt at t fr a krav et om sak sbehand li ng ett er
bygg esak sfors kr iftens § 4-1 b) 3:

2014 2015
Gebyr inklud er t ansvarsre t t 770, - 1 100, -
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Heis, rullet r app, rullefortau, løfteinnretning o. l
2014 2015

Med m ind re de inngår i nye bygn inger som behand les samt idig
med insta ll asj onen

3 080, - 4 400, -

trappeheis innenfor en boligenhet 1 540, - 2 200, -

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20 -1 som skilt, reklame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, leve gger, støys kjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner,
ballbinge r, brygger og li gn end e konst ruk sj oner , sam t basseng , brønn og dam , vå r
behand li ng i forbindelse m ed ann et lovverk, bruk av nabogrunn og bru ksendring som ikke
gir nye bruksenheter tas kr

2014 2015
Pr behanding 4 620, - 6 600, -

Om fatt er bru k sendring også bygn ing sm essig arbeid, tas eget gebyr fo r arbeidene i
t ill egg .

Uteservering
2014 2015

Midler t idig innt il ett års va righet 1 540, - 2 200, -
For leng re va righet . 4 620, - 6 600, -

For behand li ng av revidert sø k nad bere gnes 50 % av nor ma lt geby r.

For m un t li g å av k lar e om et t il tak kre ver søknad, melding ell er ingen behand li ng j fr .
Byggesaksforskr i ft ens § 4-3 og pb l § 20 -3, og for brakkerigg på bygg eplass, tas ikke
geby r.

Sk r i f t li g b ek ref t el se på unntak fr a saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4-3 og pbl § 20 -3 eller andre lover/bestemmelser

2014 2015
Gebyr 770, - 1 100, -

Det kan komm e ytt er li gere gebyr hv is det kreves behand li ng av dispensasjon i t ill egg .

For b ehand li n g av k la ge over et t idli gere vedtak, beta les ikke nytt geby r.

Kostnad er for enga sj er ing av sa kk yndig hjelp for spesifiser te ut re dn ing s- og
kont ro ll oppgav er belastes ett er m edgåtte utg ifter pluss 10 % i adm inist rasj onst ill egg.

I av slags v ed t ak ta s et gebyr t il sva rende 75 % av nor ma lt gebyr, li kevel m inst
kr 13 000, - (9 350, - i 2014 ).

Derso m søkn aden t r ekkes før den er tatt opp t il behand li ng, tas det ikke geby r. Er
søknad en und er behand li ng når den t rekk es, tas det et passende geby r, m en ikke over
50 % av nor m alt geby r.

Derso m søk n aden t r ekk es ett er at det er gj or t vedtak i saken og gebyr er beta lt , må
det ved eventu ell t il bak ebetali ng av gebyr send es søknad t i l Mil jø- og arealfor va ltn ing ,
som vurdere r om hele gebyre t ell er deler av det skal t il bak ebetales ell er ikk e.

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm else r
ell er ut før t i st rid m ed disse, tas for behandling etter plan - og bygningslovens § 20 -1
va nli g saksbehandlings gebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 22 000, - (15 400, - i
2014 ).
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I sake r der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm else r
ell er ut før t i st r id med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan - og
bygningslovens § 20 -1 va nli g saksbehandlings gebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr.
11 000, - (7 700, - i 2014 ).

For merarbeid i for bind else m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre nde
et t il t ak som er tat t i bruk ut en midler t idig brukst ill atelse ell er fer digatt est , tas
kr 11 000, - (7 700, - i 2014 ).

10.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000
(100 000 i 2014 ) pr parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med
budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider

Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med
0 1 500 21 677, - 24 000, -
1 501 3 000 26 737, - 29 000, -
Deretter pr. overskytende daa 575 ,- 600, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal i m 2: 2014 2015
Fra og med Til og med
0 30 2 875 ,- 3 000, -
31 75 4 370 ,- 4 500, -
76 300 7 245 ,- 7 600, -
301 600 10 235 ,- 11 000, -
601 900 13 100 ,- 14 500, -
901 1 200 16 100 ,- 17 500, -
1 201 1 500 18 975 ,- 21 000, -
Deretter pr. overskytende daa 575 ,- 600, -

1.3 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
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2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000, -
( 1 670 ,- ). I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3. Grensejustering
Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med

0 150 5 750 ,- 6 250, -
151 300 8 000 ,- 8 800, -
301 500 10 350 ,- 11 500, -

4. Tilleggsareal/ arealoverføring

4.1 Grunneiendom
Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Tilleggsareal/ arealoverføring utløser dokumentavgift.

Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med

0 250 14 000, - 15 500, -
251 500 18 500, - 20 500, -

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med
kr 600, -

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

2014 2015
For inntil 2 punkter 5 300, - 6 000, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 630, - 700, -

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

2014 2015
For inntil 2 punkter 8 800, - 9 500, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 500, - 1 750, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste
2014 2015

For kartforretning over punktfeste 11 600, - 13 000, -
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 8 300, - 9 000, -
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8. Gebyr for plassering av bygg
2014 2015

1. gangs utsetting 6 700, - 7 000, -
2. gangs utsetting 3 300, - 3 500, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks - ,
allmenne fritids - og andre allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til
maksimum halvt gebyr etter pkt. 1,3,4,5 og 6.

10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingste kniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan
beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid.
Pr. time 2014 2015
Feltarbeid 1 200, - 1 250, -
Kontorarbeid 800, - 9 0 0, -

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift
kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets -oppgave.

11. Megleropplysninger
2014 2015

Standard meglerpakke 1 725, - 1 900, -
Merverdiavgift kommer i tillegg.

12. Seksjonering
2014 2015

Saksbehandling = 3GG 2 580, - 2 580, -
Saksbehandling med befaring = 5GG 4 300, - 4 300, -

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG).

13. Utstedelse av matrikkelbrev
2014 2015

Matrikkelbrev inntil 10 sider 190 ,- 175, -
Matrikkelbrev over 10 sider 385 ,- 350, -

Disse makssatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4 )
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Kartkopier mm.

2014 2015
Papir A4 21,0 x 29,7 20, - 20, -
Papir A3 29,7 x 42,0 20, - 20, -
Papir A2 42,0 x 59,5 40, - 40, -
Papir A1 59,5 x 84,0 50, - 50, -

“ 61,0 x 76,0 50, - 50, -
“ 70,0 x 90,0 50, - 50, -

Polyesterfilm
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

Utplotting av digitale kart - og plandata:

2014 2015
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.6 Planbehandling
1. Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende gebyrregulativ ved politisk 1.
gangsbehandling, eller ved dato for delegert vedtak. Gebyret faktureres når planforslaget
har vært til politisk 1. gangsbehandling, og etter politisk vedtak om oppstart der det er
aktuelt. I saker som avsluttes underveis i pl anprosessen, faktureres gebyret når saken
avsluttes.

2. Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:

• Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
• Grønnstruktur
• Forsvaret
• Landbruks - , natur - og friluftsformål
• Bruk og vern av sjø og vassdrag

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til
kr 544 400, - (432 000, - i 2014 ).
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3. Gebyrpliktige plansaker

a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12 -14, 2. ledd)
2014 2015

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale
forhold, sendes ikke til regionale myndigheter)

15 200, - 16 000, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

39 400, - 41 500, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller
gis negativt vedtak

7 600, - 8 000, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt
vedtak

19 700, - 20 700, -

b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12 -12)
For detaljreguleringer med politisk oppstart faktureres det et eget oppstartsgebyr.
Videre faktureres gebyr etter politisk 1. gangsbehandling, etter summen av punkt 2-5 i
tabellen nedenfor.

2014 2015
1 Oppstartsgebyr

For detaljreguleringer hvor oppstart behandles
politisk faktureres oppstartsgebyr etter det politiske
vedtaket.

30 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram 82 400, - 86 500, -
Detaljregulering m/ planprogram og KU 164 800, - 173 000, -

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)
For planområdets areal inntil 100.000 m 2 betales pr.
m 2

4,50 4,75

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under
terreng. Parkering under bakken medregnes ikke. Det
beregnes ikke gebyr for den del av nytt areal som
overstiger 100.000 m 2 BRA. Det beregnes ikke gebyr
for den del av eksisterende areal som overstiger
50.000 m 2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

9,50 9,90

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000
m 2 BRA beregnes for hver m 2 BRA

6,50 6,90

5 Enhetsgebyr for type reguleringsformål:
For hvert reguleringsformål utover 3 formål beregnes
pr. formål (se pkt. 2)
Det beregnes ikke gebyr for reguleringsformål som er
bestilt av Areal - og byplankontoret.

22 700, - . 23 800, -
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4. Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12 -11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme
planforslaget, beregnes et enhetsgebyr for avslag .

2014 2015
Gebyr 29 500, - 31 000, -

For plansaker behandlet etter pbl. § 12 -11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme
forslaget, men avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for
avslag .

2014 2015
Gebyr 39 300, - 41 300, -

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 -11:
Bestemmelsene nedenfor i punktene a, b og c gjelder for avslutning av saker, enten etter
skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller.
Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mån eder
etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.

a) Saker som avsluttes etter kunngjøring av oppstart
2014 2015

Detaljregulering u/ planprogram og uten politisk oppstart 30 300, - 31 800, -
Detaljregulering u/ planprogram men med politisk oppstart 40 600, - 42 600, -
Detaljregulering m/ planprogram og konsekvensutredning 82 400, - 86 500, -

b) Saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planutkast (kun
saksframlegg mangler)

2014 2015
Detaljregulering u/ planprogram , jf. pbl. §12 -12 82 400, - 86 500, -
Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. pbl. §12 -12 164 800, - 173 100, -

c) Avslutning av planforslag, etter 1. gangsbehandling

Ved avslutning av plansaker etter 1. gangsbehandling faktureres 75 % av fullt gebyr.

6. Dispensasjonssaker
2014 2015

For behandling av enkle søknader om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller
reguleringsplan

9 100, - 9 600, -

For behandling av omfattende dispensasjonssaker med
uttalelser fra regionale myndigheter fra kommuneplanens
arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan

18 200, - 19 200, -

7. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs
behandling. Gebyrer i forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan
reduseres eller oppjusteres ut fra saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre
endringer av reguleringsplaner.
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Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet.
• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
• Hvorvidt eventuelle interessekonflikter er avklart i forkant av pla narbeidet eller

ikke.
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er

«vanlig») kan det også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1090, -

10.7 Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker
2014 2015

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv
av fast eiendom - enkle/kurante saker

2 000, - 2 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000, - 3 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke
oppfyller boplikten

Ingen gebyr Ingen
gebyr

Deling/delingssaker
For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt
2014 2015

Voksen elg 485, - 485, -
Elgkalv 285, - 285, -
Voksen hjort 370, - 370, -
Hjortekalv 210, - 210, -
Rådyr Ingen avgift Ingen avgift
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til
kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet
omsatt mengde alkoholholdig drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike
ko mmune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.380, - pr. år. Minstegebyret
for å inneha en skjenkebevilling er kr. 4.100, - pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg av øl
• 0,18 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
• 0,37 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
• 1,01 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
• 3,31 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med

over 22 volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven.
Her er det satt statlige maksimalsatser .

2014 2015

Skjenking ved ambulerende bevilgning (maks pris kr
290, - )

250, - 290, -

Kunnskapsprøve (maks pris kr 300, - ) 300, - 300, -
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12 Ringerike kirkelige fellesråd

12.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. –

2014 2015

Kommunens innbyggere
Kremasjonsavgift ved bisettelse 0, - 0, -
Kremasjonsavgift for barn under ett år 0, - 0, -
Kistebegravelse 0, - 0, -
Vielse 0, - 0, -
Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0, - 0, -
Brukt av kirke for de som er medlem av DNK 0, - 0, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -
Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 3 750, - 3 750, -

Utenbys innbyggere
Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 3 750, - 3 750, -
Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale)
Kremasjonsavgift v/kapasitet 4 800, - 4 800, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -

Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne

Nedsetting
Kiste, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Kiste, andre 5 300, - 5 300, -
Urne, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Urne, andre 1 300, - 1 300, -

Frakt
Urne, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Urne, andre 700, - 700, -

Feste av gravsted

Kommunens innbyggere
Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0, - 0, -
Festet krav, kr 200 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 5. år 1 000, - 1 000, -
Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 200 pr grav, innkreves
hvert 5. år 2 000, - 2 000, -
Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 750, - 6 750, -
Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 000, - 4 000, -

Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år
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12.2 Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom
gudstjenester

2014 201 5

Kommunens innbyggere som er medlem av DNK
Organistens medvirkning ved vielse og gravferd 0, - 0, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -
Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0, - 0, -

Utenbys innbyggere/andre trossamfunn
Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel 3 750, - 3 750, -
Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og
vask, gravferd

3 750, - 3 750, -

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd 2 000, - 2 000, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagne ment til solist 630, - 630, -

Stell av graver
Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og vanning

Årspris 1 150, - 1 150, -
Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 350, - 350, -
Avtale for stell av grav i 5 år, à kr 1 150, - 5 750, - 5 750, -
Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 1 150, - 11 500, - 11 500, -
Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 1 150, - 23 000, - 23 000, -

Beløpene innbetales forskuddsvis og er rentebærende.
Høstplanting 250, - 250, -
Krans til jul 250, - 250, -
Stell av grav
(vanning samt planting av vår - og sommerplanter) 1 150, - 1 150, -
Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 800, - 800, -

Oppsetting / oppretting av gravminne
Oppretting av standard gravminne, minimum 600, - 600, -
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid
Gjenoppsetting av standard gravminne 600, - 600, -
Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900, - 900, -
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres
etter medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 420, - 420, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 800, - 800, -
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12.3 Utleie av kirkebygg til ikke -kirkelige handlinger

Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal
minimum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon
dekkes.

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 10 -20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.800, - .
Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.800, -
For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn
konsertdagen.
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HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

J.nr. 5262014 Ref. KOK

Jevnaker, 30. oktober 2014
HRAs eierkornmuner

BDO Tordenskjoldsgate 13-15
2821 Gjøvik

Att: Rådmannen

REN OVASJ ONSGEBYR FOR 2015

Styret i HRA har godkjent budsjett for 2015 og LTB for 2016-2018.
Dette ble presentert for HRAS eiere på høstmøtet den 20. oktober.
HRA forslag til renovasjonsgebyr' må vedtas i hver eierkonnnune.

Gebyrer 2015
Forslag til renovasjonsgebyrer for 2015 eks. lnva.:

Husholdningsavfall (standard 140 l dunker)
Kostnader til ’t1'ansp0rt/bel1a11dlingav husholdningsavfall kr. 2.300,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 30.-
Renovasionsgebvr husholdning eks. mva. kr. 2.330,-

For abonnenter som onsker storre dunker til restavfall, gjelder følgende ornregning:
Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6, dvs. kr. 3.728,-.
Ved bruk av 360 l. dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3, dvs. kr. 6.990,-.

For de som har sine dunker utover 10m. grense frakjorbarveg, gjelder følgende gangtillegg pr
år.

10 - 30 m. kr. 270,- eks. mva.
30 -50 m kr. 520,- -”-
50 - 100 m kr. 770,- -”-

Fradrag for hjemrnekoinpostering av matavfall kr. 200,-

Hytteavfall
Kostnader til transportfbehandling av hytteavfall kr. 900,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 10,-
Renovasionsgebvr hvttcr eks. mva. kr. 910,-.

Vi klarer' dermed åbeholde alle renovasjonsgebyrene på sannne nivå som i 2014.

l
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AVFALLSSELSKAP

Etterdriftsfond for deponiet på Trollmyra
I følge Forurensningslovens § 20, skal arrlegg som legges ned, sikres slik at de ikke skaper
tbrunrerrsnirrg i ettertid. Dette gjelder' også for' deponiet på Trollmyra, fr'a det tidspunkt
deponiet blir' avsluttet som mottaker av avfall.
For å sikre midler som kun kan brukes til etter'dr'ift av deporriet, ble det den 10. april 2008
etablert en egen stiftelse: ”Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi”.

For åskaffe rnidler' til fondet, vil en del av renovasjonsgebyret og en del av inntektene fra
næringsavfallet bli øremerket overføring til stiftelsen.

I 2015 vil følgende midler bli overført stiftelsen:
- Fra husholdningsgebyret kr. 30,- pr. abonnement
- Fra hyttegebyret kr. 10,- pr. abonnement
- Fra næringsavfall kr. 40,- pr. tonn

Selvkost for renovasjonsgebyret for l1usl1oldni11gsavfall
Forurensningslovens § 34 gir bestemmelser om hva renovasjonsgebyret skal dekke, samt at
renovasjonstjenesten skal utføres til selvkost.
Det har vært diskutert mye i avfallsbrarrsjerr om kryssubsidiering mellom monopoldel og
konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder' ofte der hvor kornmunale selskaper' utfører
renovasjonstjenester' på næringsavfall. HRA utfører' ikke transport eller' corrtairrerrrtleie
vedrørende næringsavfall.
Vi tar' imidlertid imot diverse avfall fra næringslivet, og både ansatte, maskiner' og anlegg er'
involvert både i rnonopoldel og næringsdel.
For' â regne ut selvkost for' monopoldelen, har vi valgt å splitte budsjett og regnskap i to deler.
På denne rnåterr kan vi dokumentere at uønsket subsidiering ikke finner' sted.
Årsoppgjør' blir' satt opp med selvkostberegrrirrger.

Vennlig hilsen
I-Iade/larrddogRingerike Avfallsselskap AS

» , / ',/r .f vi//*(,(
Kjell Olav Kolrud
Daglig leder'
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Månedsrapport september 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 



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

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd 

enn budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års 

underskudd. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 

Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som 

skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer 

og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 



budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS 

og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for 

øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i 

neste driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med 

å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte 

og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det 

legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid 

for Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 



 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i 

driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå 

uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil 

utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.09.2014 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av 

iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble rapportert i 2. 

tertialrapport. 

 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann 

og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og 

administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør merforbruket 29 mill. 

kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter 

forbedrer den totale prognosen. 

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

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike 

betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette 

oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert. 

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 

ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av 

eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer 

på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn 

antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må 

gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike 

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året.  

Mål innen 2017 Delmål 2014 

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

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske 
vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt 
for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk 
handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler 
akkumulert underskudd i 2015 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og 
næringsliv  

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende helse i kommuneplanarbeidet 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til 
2012 

 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen 

 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i 
organisasjonen 

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga 
med merking og skilt 

4. Ringerike kommune skal 
være en anerkjent i Norge 
for sitt arbeid på omdømme, 
service og kommunikasjon 

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å 
bedre service og omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen 

 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer 
om det positive som skjer i Ringerike kommune 

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker 
hverandre både i arbeidssammenheng og privat 
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4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:  

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet 

for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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.   
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

 

Folkevalgte og revisjon (område 0) 

Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2 

mill. kroner. 

 

 

Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 

Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 2 mill. kroner. 

 

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye 

kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill. 

kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten 

regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

Driftsresultat 4 819 3 758 6 265 6 465 200 3 % 150

Driftsutgifter 4 937 3 986 6 463 6 718 255 4 % 205

Driftsinntekter -118 -228 -198 -253 -55 22 % -55

Finansresultat -49 -579 45 45 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % 0

Finansinntekter -49 -579 -10 -10 0 0 % 0

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

Driftsresultat 13 267 16 645 22 042 20 049 -1 993 -10 % -1 959

Driftsutgifter 14 081 17 723 23 322 21 181 -2 141 -10 % -2 107

Driftsinntekter -813 -1 077 -1 279 -1 132 147 -13 % 147

Finansresultat -155 -559 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 1 0 0 0 0

Finansinntekter -155 -560 -100 -100 0 0 % 0
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,8 

mill. kroner, som er en positiv endring på 1,6 mill. kroner fra forrige rapport. 

 

Endring i prognose fra 2. tertialrapport skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på 1,7 

mill. Ved tertialrapporteringen var prognosen et mindreforbruk på kr 120 000,-. Lønnskostnadene blir 

lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid. IT- avdelingen har foreløpig ikke 

bemannet opp i det tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for 

Lønns-, Personal- og Økonomisystemene for 5 kommuner.   

Manglende gebyrer og renteinntekter (ca 0,9 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt 

økonomisystem 1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet. 

 Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for de neste 4 årene sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området i år vil ha lønnskostnader innenfor budsjetterte rammer.  

 

Oppvekst og kultur (område 3) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske 

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 10,4 mill. kroner. 

 

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

Driftsresultat 54 719 51 117 65 247 66 241 994 2 % -576

Driftsutgifter 58 553 53 640 68 848 70 831 1 983 3 % 33

Driftsinntekter -3 835 -2 523 -3 601 -4 590 -989 22 % -609

Finansresultat -268 -103 -442 -594 -152 26 % -152

Finansutgifter 5 10 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -272 -114 -450 -600 -150 25 % -150

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

Driftsresultat 321 898 382 225 533 651 523 214 -10 438 -2 % -9 656

Driftsutgifter 384 696 446 855 639 031 627 791 -11 239 -2 % -7 110

Driftsinntekter -62 798 -64 630 -105 379 -104 578 801 -1 % -2 545

Finansresultat -1 041 -871 -204 -179 25 -14 % -55

Finansutgifter 34 5 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 -876 -214 -189 25 -13 % -55
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De fleste enheter innenfor oppvekst og kultur har god økonomisk kontroll og flere enheter melder nå 

positive avvik.  Merforbruket skyldes kommunalt tilskudd til private barnehager, opprettelse av flere 

private og kommunale barnehageplasser, økte spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehageområdet 

samt økte utgifter i på Avlastning/barnebolig. Barnevernet har et merforbruk som følge av 

ekstraordinært mange og dyre tiltak, men viser nå en bedret prognose som følge av endring i tiltak 

med kostnadsreduserende effekt. 

Helse og omsorg (område 4) 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 17,6 mill. kroner.  

 

Merforbruket øker med 1,1 mill. kroner fra 2. tertialrapport. Statsbudsjettet som ble lagt frem 8. 

oktober endrer på innslagspunktet for refusjon i tilknytning til ressurskrevende brukere. For 

Ringerike kommune vil dette bety 1,8 mill. kroner lavere inntekter enn først antatt. Dette er 

innarbeidet i prognosen.  

Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen: 

- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en 

økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten.  

- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til 

budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.  

- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

I tillegg har kommunen har fått et refusjonskrav fra Åsnes kommune i forhold til oppholdsutgifter for 

beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet).  Det er endringer i regelverket som 

gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 1,6 mill. kroner. Saken er behandlet av 

Fylkesmannen i Hedmark. Saken vil fra kommunens side bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt 

inn i prognosen. 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

Driftsresultat 495 527 449 686 582 465 562 004 -20 461 -4 % -19 063

Driftsutgifter 622 129 578 018 765 206 729 585 -35 621 -5 % -32 181

Driftsinntekter -126 602 -128 332 -182 741 -167 581 15 160 -9 % 13 117

Finansresultat -3 575 -6 725 -3 089 -198 2 891 -1462 % 2 606

Finansutgifter 670 697 752 450 -302 -67 % -302

Finansinntekter -4 245 -7 422 -3 841 -648 3 193 -493 % 2 908
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Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2 

mill. kroner. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av 

lønnsbudsjettet på teknisk. Sommerens ekstrautfordringer med mange uttrykninger i forbindelse 

med brann og kjelleroversvømmelser vil dermed kunne dekkes innenfor tildelte rammer for området 

som helhet. 

Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKT-

samarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til 

kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, organiseres eiendomsområdet og 

kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell med 

virkning fra 1.januar 2015. 

 

Avsetninger og overføringer (område 7) 

Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2 mill. kroner. 

 

Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og 

årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i 

januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. 

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

Driftsresultat 94 180 84 823 160 900 163 248 2 349 1 % 499

Driftsutgifter 213 490 220 141 322 188 325 588 3 400 1 % 1 933

Driftsinntekter -119 309 -135 318 -161 289 -162 340 -1 051 1 % -1 434

Finansresultat -310 -362 1 532 1 172 -360 -31 % -280

Finansutgifter 10 17 1 532 1 172 -360 -31 % -280

Finansinntekter -321 -379 0 0 0 0

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

Driftsresultat -4 058 5 158 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

Driftsutgifter -342 5 911 63 890 61 890 -2 000 -3 % -5 000

Driftsinntekter -3 715 -753 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 050 -6 614 0 0 0 0

Finansutgifter 202 124 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 252 -6 738 -50 000 -50 000 0 0 % 0
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Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen 

anslått til ca 2 mill. kroner. Dette er 3 mill. kroner lavere enn i 2. tertialrapport hvor effekten av 

regnskapsført arbeidsgiveravgift i forbindelse med årets premieavvik ikke var hensyntatt. 

 

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 

Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser et negativt 

avvik på 5,2 mill. kroner.  

 

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og 

skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 

anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet, 

og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen. 

Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er 

budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.  

 

Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 32,2 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

Driftsresultat -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 126 360 -976 814 -1 473 936 -1 479 176 -5 240 0 % 0

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr sept) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700

Driftsresultat 8 313 0 0 0 0

Driftsutgifter 1 313 0 0 0 0

Driftsinntekter 7 0 0 0 0 0

Finansresultat 24 431 8 814 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700

Finansutgifter 85 077 47 522 87 983 92 983 5 000 5 % 5 000

Finansinntekter -60 646 -38 708 -44 417 -17 217 27 200 -158 % 26 700
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Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert, 

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

 

6. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i september.  

Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av 

salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP 

(10 mill. kroner).  Årets låneopptak er foreløpig ikke gjennomført, men vurderes gjennomført ved 

behov i forhold til likviditets-situasjonen. Dette for å unngå unødige renteutgifter. Likviditetsanalyser 

viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk siste del av året. 
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7. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved 

inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 

2526 til 2254.  

Status så langt i 2014 ser slik ut: 

 
 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i oktober. Samtidig er antall ansatte 

redusert med kun en, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av 

året.  

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte. 

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.10.2014

Antall årsverk 1854 1809 1771

Antall ansatte 2254 2317 2253
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.14 med vedlegg. 

 
 

 

 



 KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL 06/14

fra møte i kontrollutvalget 16. oktober 2014

Tilstede Leder Jan L. Stub, Trond Hjeipsetli, Kjersti Nyhus, Karsten Lien og
Iren Parthaugen.

Forfall

Sekretær Audun Helleland, kontrollutvalgssekretariateti
Buskerud og omegn IS

Revisjonen Revisor/teamleder Torkild Halvorsen,
Buskerud Konnnunerevisjon IKS

Administrasjonen Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, deltok under behandling av
sak 41/14.

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 40/14

Sak 41/14

Protokoll fra mote nr. 05/14 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

[:3
El

Ill
Det fremkom ingen konnnentarer til protokollen. `

Vedtak i kontrollutvalget:

WWW BJJ WJQU W510!“-'d

-szsm) sueoow men

Protokoll fra møte nr. 05/ 14 godkjennes.
vtüZ 10110310 'DL 1«95Il'—'f\1"IlCUllKD1

(2
Status for den økonomiske situasjonen pr. 30.09.14
Redegjørelse v/konnnullalsjefell for økonomi

Behandling:

Kornmunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, viste innledningsvis til at økonomirapporteii
for 3. kvartal 2014 bekreftet det økonomiske resultatet som forelå for 1 inåned siden.
Dette medfører' at årsresultatet vil ende opp med et overskudd på ca. 8 mill. kroner
mot budsjettert 10 mill. kroner.
Av områder med spesielle utfordringer er barnevemstjenestene, som i inneværende år
har hatt en eksplosiv økning. I forhold til økonomien er det usikkerhet knyttet til
Skatteinngangen (skatteutjevning) og tjenestebehovet innen pleie- og omsorg.



 

Sak 42/14

Sak 43/ 14

Sak 44/14

KONTROLLUTVALGET

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar kommunalsjeferis redegjørelse om den økonomiske situasjonen til
Orientering.

Sekretaeren informerer

Bellandling:

Sekretæren opplyste at han i løpet av 1. halvår 2015 ville gå av med pensjon i
stillingen som daglig leder og sekretær' i kontrollutvalgsselcretariatet, og at stillingen
hans trå er utlyst.

Vedtak i ltontroliutvalget:

Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Revisor informerer

Behandling:

Revisor' Torkild Halvorsen opplyste at det var gjennoinført oppstartsmøte med
administrasjonen. Det frernkoin ingen bekymringsfulle forhold på dette møtet.
For øvrig er revisjonen i rute med revisjonsarbeidet, og arbeidet er også i gang med de
bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektene innen offentlige anskaffelser og rus og
psykiatri.

Leder av kontrollutvalget oppfordret utvalget i tillegg til revisor å gi innspill til
eventuelle nye prosjekt på neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar revisors inforinasjon til orientering.

Forvaltning av kunst i Ringerike kommune

Behandling:

Kontrollutvalget var tilfreds med den gjennomførte undersøkelsen og den
infonnasjoiieii den fientbrakte. Dette er informasjon som konnnunestyret bør kjenne,
og rapporten legges derfor ved denne protokollen.

Vedtak i lcontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget tar undersøkelse om forvaltning av kunst i Ringerike kommune til
orientering.
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 KONTROLLUTVALGET

2. Rapporten fra Buskerud Konnnunerevisjon IKS oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:

Konnnunestyret tar rappoit fra Buskerud Konimuiiorcvisjoii IKS om forvaltning av kunst
Ringerike kommune til orientering.
Kommunestyret forutsetter at revisjonen følger opp kommunens utarbeidelse og innforiitg
av retningslinjer for forvaltning av kunst.

Sak 45/14 Budsjett for tilsyn og kontroll 2015

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen konnnentarer til det foreslåtte budsjettet for tilsyn og
kontroll 2015.

Vedtak í kontrollutvalget:

Det foreslås at det for 2015 bevilges til sainmeil kr. 1 800 000,-til Tilsyn og kontroll i
Ringerike konimune.

Eventuelt

Neste mote er fastsatt til 18. desember 2014. Møtet 13. november 2014 avlyses.

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kornmune, 16. oktober 2014

Jan L. Stub
Leder

Trond Hjerpseth lren Parthaugen

Kjersti Nyhus Karsten Lien

Kopi : Ordfører og rådmann
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1.BAKeRuNN

Kontrollutvalget vedtok i sak 27/14å be Buskerud Kommunerevisj0n1KS foreta en undersøkelse om
forvaltning av kunst i Ringerike kommune.

Revisjonens rapport datert 08.09.2014ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11.09.2014.Rapporten
ble tatt til foreløpig orientering, men kontrollutvalget ba revisjonen om videre avklaringer på enkelte
forhold. Det presiseres at denne rapporten kun omhandler sistnevnte avkiaringer.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har vi satt opp følgende problemstillinger som vi ønsker
besvart:

Om gjenstander med historisk verdi kan inngå i kommunens kunstforvaftning
Fysisk kontroll av kunstgj enstander
Om de 25 kunstverkene som tilsynelatende mangler, er i kommunens eie
Om de 3 kunstverkene som var plassert ved Heggen skole, fortsatt er i kommunens eie
Om forsikringssumnaen for kunstverkene er tilstrekkelig

5-":P‘.‘*’E‘3:"‘

Vi drøfter problemstillingene idet følgende:

Gjenstander med historisk verdi (punkt 3)
Fysisk kontroll av kuttstgjenstandene (punkt 4)
Tilsynelatende manglende kunstverk (punkt 5)
Kunstverk ved Heggen skole (punkt 6)
Forsikring av kunstverkene (punkt 7)

2. INNHENTINGAVOPPLYSNINGER
Vi har sendt forespørsel til koinmunaisjef Magnar Ågotnes vedrørende vår videre undersøkelse. Vår

henvendelse er besvart i epost av 17.september 2014.

Vi har videre vaert i kontakt med utvalgte enhetsledere for besøk og fysisk kontroll ved den enkelte
enhet. Likeledes har vi hatt kontakt med enhetsledere der vi har bedt om bekreftelse på at oppgitt
kunst faktisk er til stede ved de respektive enheter.

3. GJENSTANDER MED HISTORISK VERDI

Med gjenstander med historisk verdi menes eksempelvis skolefaner (også fra nedlagte skoler),
brukskunst, antikviteter osv.

Konnnunalsjefen har hatt muntlig kontakt med direktør for Buskerudmuseene og fått råd om â drøfte
med Ringerike museum om de kan registrere og ta vare på gjenstander med historisk verdi. Vi har
opplysninger om at dette vil bli gjort fom. uke 40.
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4. FYSISK KONTROLL Av KUNSTGJENSTANDENE

Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å foreta fysisk kontroll/besøk ved et utvalg av
enheter/virksomheter for å bekrefte/avkrefte opplysninger i tidligere oversendte oversikter over
henholdsvis kunst og skulpturer. I denne forbindelse har vi hatt kontakt med enhets-
/virksonilietsledere enten for besøk og fysisk kontroll eller bedt om bekreftelse via epost.

Revisjonen har tatt utgangspunkt i mottatt oversikt over kunst fra kommunalsjefeit og har ikke
foretatt kontroll i forhold til fullstendígbet, dvs. at det kan være kunst på de ulike enhetene som ikke
er registrert på oversikten.

Ringerike rådhus
Revisjonen har foretatt fysisk kontroll i rådhuset. Oversikten viste hvilke kunstverk som skulle
finnes i den enkelte etasje. Revisjonens generelle oppfatning etter gjennomgangen er at oversikten er
ufullstendig. Etikelte kunstverk har preg av å vaere i dårlig tilstand og gjenstand for mangelfull
presentasjon og oppbevaring.

I tillegg til rådhuset er det foretatt fysisk kontroll ved følgende enheter:

Hønefossomsorgssenter
Revisjonen hadde omvisning på Hønefoss sykehjem av enhetsleder. Det meste på oversikten var til
stede, men det manglet 3 kunstverk. Det viste seg å vaereflere kunstverk som ikke er registrert i
kunstoversikten. Enhetsleder var positiv til å foreta en gjennomgang av kunsten for å få en
fullstendig oversikt.

Hønefoss skole
Vi ble fysisk vist kunsten av rektor ved skolen, som var i henhold til oversikten. Den gamle fanen fra
I910 var ikke i glasskapet slik det fremkom av oversikten, men rektor bekreftet at fanen var
oppbevart på skolen.

Ulierål skole
Av oversikten fremgår det at Ullerål skole skal ha 6 kunstverk av ulike kunstnere. Revisjonen ble
forevist 5 av disse, mens det var noe uvisst hvor det siste bildet befant seg.

Omvisningen ved skolen viste at det nok finnes ytterligere gienstaiider som muligens burde inngå i
kommunens kunstforvaltniiig. Det kan tievnes at skolefaner var utstilt i glasskap.

Ringerike bibliotek
Biblioteksjefen viste oss kunsten som befant seg i lokalene. Mange av bildene på oversikten var
synlige for publikum og andre igjen hang på kontorene og personalrom. Vi ble vist et lager hvor det
lå ”stablet” mange bilder som biblioteksjefen ikke hadde nærmere kunnskap om. Disse bildene ble
ved åpning av nytt bibliotek lagret som følge av piassmangel. Det kan nevnes at biblioteksjefen er
relativt nytilsatt og gjennomgang av disse bildene har ikke vært prioritert.

Ved følgende enheter har vi bedt enhetsleder foreta kontroll og bekrefte skriftlig til revisjonen at
kunsten er til stede ved den enkelte enhet:
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Hvelven onisorgsscnter
Enhetsleder bekrefter i epost at kunsten som fremkommer' av oversikten, finnes på omsorgssenteret.

Eikli skole
Revisjonen har mottatt bekreftelse fra rektor om at kunsten på oversikten, finnes på skolen.

Vang skole
Rektor har skriftlig bekreftet at bildene på oversikten fimies på skolen. Revisjonen er også informert
om at det finnes flere bilder på skolen som ikke er registrert på oversikten.

Skulpturer
Det foreligger egen oversikt over kommunens skulpturer. På bakgrunn av denne oversikten har vi
ved utvalgte steder foretatt fysisk kontroll. Oversikten viser 46 skulpturer (en dobbeltregistreriiig av
«Glad gutt» ved Hønefoss skole) og revisjonen har foretatt kontroll av 35 skulpturer, som kan
bekreftes åvære til stede.

Ved besøk på biblioteket, registrerte vi at det var flere byster som ikke fantes på noen av oversiktene.

Det kan nevnes at administrasjonen har til hensikt å sende ut oversikten overall kunst til alle enheter
for kontroll. Oppdatering av oversikten vil ifølge koinmunalsjefen innarbeides som en del av de
planlagte rutinene som skal utarbeides.

5. OM MANGLENDEKUNSTVERK
Mottatt oversikt over kunst viser at det er 25 kunstverk som ikke er på plass i henhold til oversikten.
Kommunalsjefen har gitt uttrykk for at det i iiaei'framtid vil bli foretatt en gjennomgang for å
kontrollere om de tilsynelatende manglende kunstverkene fortsatt er i koinniunens eie, eventuelt hvor
disse er lokalisert.

6. KUNSTVERKVEDNEDLAGTESKOLER- HEGGENoe STRANDEN
Heggen skole ble nedlagt høsten 2009og kunstoversikten viser 3 kunstverk som ikke skal være
plassert ved skolen. Revisjonen har bedt administrasjonen om å undersøke om de 3 kunstverkene
som var plassert ved skolen fortsatt er i kommunens eie, eventuelt hvor disse er plassertflagret/sikret.
Tilsvarende er gjeldende for 18 kunstverk ved Stranden skole.

Revisjonen er gjort kjent med at administrasjonen jobber med videre forvaltning av kunsten som i
dag er plassert ved Stranden skole. Likeledes arbeides det med ålokalisere hvor kunsten tilhørende
tidligere Heggen skole er plassert.

7. FORSIKRING AV KUNSTVERKENE

Kunst oppgis å vaere forsikret gjennom koinmunens ordinære forsikringsavtale i KLP.

Revisjonen er videre forelagt opplysninger om at kunstnerisk utsmykning har en forsikringssum på
kr l 000 000 som kun gjelder' innvendig titsniykning. Oppgitt forsikringssum er basert på mottatt

oversikt over tilleggsdekninger fra anbud 2009fra Norwegian Broker.



Buskerud Kommunerevisjon IKS 6 av 6

Løse skulpturer, malerier, kunstgjeitstattdet' n1.m.som befinner' seg i konnnunens eiendommer går
innunder posten «maskinen inventar og løsøre».

8. TILBAKEMELDINGFRAADMINISTRASJONEN
Et utkast til denne rapporten har blitt forelagt konnnuttalsjef Magnar Ågotnes for eventuelle
kommentarer. Kommunalsjefen melder tilbake at det jobbes med oppfølging i tråd tidligere svar
samt at Stranden skole skal gjennomgås ínasrfremtid. Videre er det avtalt møte med Ringerike
museum. Det opplyses videre at bilder som ved revisjonens gjennomgang ble funnet lagret ved
Ringerike bibliotek var en del av et tidligere kartotek, en utlånsordning av kunst som biblioteket
hadde for ca 20 år siden, men som for lengst er avviklet.

Utover dette har ikke kommunalsjefen spesielle nrerknader til rapporten utover en takk for råd om
forvaltning på ornrådet.

9. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av rutiner/reglementer gi føringer for hvilke
kunstverk som skal inngå i oversikten. Videre anbefales det jevnlig å ajourføre oversikten ved
eventuelle endringer, eksempelvis hvis kunstverk av ulike årsaker flyttes.

Det synes klart at konnnunen har et stort omfang av kunstverk/skulpturer i sitt eie. Den fysiske
kontrollen bekrefter at det er store mangler i den nåværende oversikten. Vi anbefaler' konnnunen å
revidere de nåværende oversikter/register over kunstverk samt gjøre rede for de kunstverk som ifølge
registeret ikke er på plass. Det anbefales at det i oversikten innarbeides antikviteter, brukskunst og
andre gjenstander med historisk verdi.

Når kommunen har fått fullstendig oversikt over kunstverk, antikviteter 111.111.,anbefaler vi en
gjennomgang av forsikringene.

Avslutningsvis vil vi anbefale kontrollutvalget at vi konnner tilbake til denne saken, etter at de
utarbeidede retningslinjene har vært til politisk behandling.

Hønefoss/Dranmteit, 02.10.2014

~53 /——. , ut

ti? 9 zc»(2;(z(»4M’”""“
Pål Rit/lgnes Torkild Halvorsen Jorunn B. Solberg
daglig' leder teamleder/revisor revisor

i sign.

t.



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1324-6  Arkiv: 210 &17  

 

Sak: 179/14 

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1324-5   Arkiv: 210 &17  

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-7  Arkiv: M45  

 

Sak: 169/14 

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Realitetsbehandling av saken utsettes til budsjettbehandlingen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 

Forslag fra ordfører som ble enstemmig vedtatt: 

 

Realitetsbehandling av saken utsettes til budsjettbehandlingen. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-6  Arkiv: M45  

 

Sak: 107/14 

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): 

 

1 Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2.  Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 

3.  Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Foslag fra Elsa Lill P.  Strande (H ) til nytt punkt 3: 

 

« Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget». 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens, med nytt punkt 3, og Larsens forslag, 

fikk Larsens 1 stemme og falt.  

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/227-3   Arkiv: M45  

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  

2009-06-25 nr 1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt 

gebyr for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik 

linje med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. 

Ringerike kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta 

gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i 

etterkant av arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 



Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger 

av både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette 

ikke tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen 

skal nå selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 



 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 

 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 



 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 

  

Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  

Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og 

lav inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må 

generes for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette 



er vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  

Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av 

anleggene.  

 

Vedlegg 

 
1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 1050 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 

 

 



Vedlegg 2: Utdrag fra forslag om gebyrreglement for 2015 

 

 

Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg 

Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg 

som flatt årlig gebyr på kr 555.-.  

Gebyret faktureres samtidig med feiergebyret. 

 

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013 eller 2014 vil få 

motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr. 

 

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende: 

Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr.  

 

For enkelt tilsyn i forbindelse med kartlegging 

 2014 2015 

for anlegg  15 PE 1 155,- 2 000,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 2 310,- 4 000,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 4 620,- 8 000,- 

 
 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap og Kommunestyre 

Fra: Rådmann 

  

Saksbehandler:  Astrid Ehrlinger 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/227-5 1207/14 M45 14.10.2014 

 

Tilsyn på mindre avløpsanlegg  

– tilleggsnotat etter spørsmål i Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning mandag 13.10.14 
 

 

Dette notatet omhandler: 

1) Beregningsgrunnlaget for årlig gebyr 

2) Hvorfor og hvordan gjennomføres et tilsyn?  

 

 

Beregningsgrunnlaget for årlig gebyr 

 

Antall private anlegg i Ringerike 

kommune (cirka) 

4 500 stk 

Antall anlegg Tømmefirma vil tømme i 

løpet av ett år (cirka) 

2 250 stk 

Årlig gebyr for anleggseier Kr. 555,- 

Herav utgjør mva. * Kr. 111 

Kommunens gebyrinntekt per anlegg Kr. 444.- (uten mva) 

Tilbud på enkelt tilsyn gjennom 

tømmefirma pr anlegg (ink mva) 

Kr. 300 (uten mva) 

Beregning gebyrinntekt pr år 4500 stk x kr 444.- = kr 1 998 000.- 

Beregning utgift til tømmefirma hvert år 2250 stk x kr 300.- = kr 675 000,- 

1,7 årsverk tilsyn (ca 700.000,- 

kr/årsverk inkl sosiale kostnader) 

Ca. kr. 1 190 000,- 

* Omfattes av ordinær momsordning 

 



 

Per dags dato er det ansatt 1,7 årsverk som kombinerer tilsyn og behandling av utslippssaker. 

I kombinasjon med gebyrer for utslippssaker vil et gebyrnivå på 444.- ( 555.- inkl. mva) 

kunne finansiere 1,7 stillinger, pluss div utgifter (bil, informasjonsmøter,investering i 

nødvendig program/tekniske løsninger), hvis tømmefirma benyttes til enkelt tilsyn.  I og med 

at tømmefirma vil rekke over flere anlegg pr. år med et enkelt tilsyn, vil tilsyntakten kunne 

økes uten å avsette flere årsverk.  

 

 

Enkelt tilsyn, som bare vil se på tilstanden til slamavskiller vil måtte følges opp med utvidet 

tilsyn gjennom saksbehandler.  

 

Hvis tømmefirma ikke benyttes til å gjennomføre enkelt tilsyn, vil det være mulig å sette av 

flere årsverk til gjennomføring av tilsyn, basert på denne beregningen. Også slik vil 

tilsynstakten kunne økes.  

 

Gebyrnivå 

Forslått gebyrnivå ligger i mellomsjiktet av det andre kommuner har vedtatt. 

  

Tilsynsarbeidet er inne i en startfase og mye av arbeidet som gjøres vil bare måtte gjøres én 

gang (utarbeidelse av rutiner, forskrifter, digitalisering av arkiv, få på plass tekniske løsninger 

for å unngå manuelle operasjoner, mm.), mye av arbeidet vil også effektiviseres gjennom 

erfaring (behandling av klager, pålegg, gjennomføring av infomøter, mm). 

 

Hvis selvkostregnskap senere viser at gebyrnivået er satt for høyt, kan kommunestyre velge å 

sette ned avgiften. Siden det stort sett er de samme eierne som betaler et årlig gebyr, vil de bli 

få et lavre gebyr på et senere tidspunkt, dersom det skulle vise seg at gebyret er satt for høyt. 

En omlegging til årlig gebyr vil kunne gi en mer rettferdig fordeling av gebyr enn dagens 

ordning.  

 

Gebyrnivå pr tilsyn 

Gebyrnivå pr tilsyn ligger i dag (2014) på 1155.- for anlegg under 15 personekvivalenter. 

Hvis det skal nås selvkost på bakgrunn av inntekt pr tilsyn kombinert med gebyr på 

behandling av utslippstillatelse, tilsvarer kommunens kostnader at tilsynsgebyret i 2015 må 

ligge på rundt 2000.- , noe som tilsvarer en økning på cirka 73%. 

 

Hvorfor og hvordan gjennomføres et tilsyn?  

 

Generelt om tømming av private avløpsanlegg: 

Tømming av private avløpsanlegg er regulert gjennom lokal forskrift. 

 

Rutinetømming  

- slamavskillere og tette tanker: Hvert 2. år på bolig og hvert 4. år på fritidseiendom. 

- Minirenseanlegg tømmes som regel etter servicebesøk i henhold til serviceavtale med 

leverandør.  

- Gråvannsrenseanlegg/slamavskiller på gråvann tømmes hvert 4. år. 

- Årsaker til hyppigere tømming (bestilles av anleggseier selv): 

o Underdimensjonering 

o Driftsproblemer 



 

o Tette tanker som blir fortere fulle 

o Hvis ekstratømming har foregått i løpet av de siste 6 månedene før 

rutinetømming ville vært aktuelt, frafaller kommunen kravet om 

rutinetømmingen.  

 

Tvungen tømming skal sikre at tømming skjer med regelmessige avstander. Dette senker 

faren for forurensing av overflatevann, grunnvann og drikkevann.  Rutinetømming er i dag 

sikret gjennom kontrakt mellom Ringerike kommune og Ringerike Septikservice. Anleggseier 

kan bruke annet foretak for ekstratømminger. Alle foretak som gjennomfører tømming må 

rapportere til kommunene, slik at registrene kan oppdateres.  

 

Hvorfor gjennomføre tilsyn på private avløpsanlegg? 

- Redusere avrenning til:  

o Drikkevann 

o Badevann 

o Grunnvann 

o Overflatevann 

- Forebygge driftsproblemer 

 

 

Dårlig fungerende anlegg kan ha to typer konsekvenser. Den ene vil anleggseier kunne se 

(driftsproblemer), den andre vil akkumulere seg i grunnvann og overflatevann og er ofte ikke 

direkte synlig ved anlegget (forurensing).  

- Driftsproblemer: 

o Oppstuvning, tilbakeslag 

- For grunnvann, drikkevann, badevann, overflatevann: 

o Økt tilgang på næringsstoffer kan resultere i algebegroing, gjengroing, dårlig 

kjemisk tilstand i vannet, oppblomstring av giftige alger, forminsket 

drikkevannskvalitet, mm 

o Forurensing gjennom tarmbakterier kan resultere i forminsket 

badevannskvalitet, drikkevannskvalitet, forminsket kvalitet til jordvanning, 

mm 

 

Generelt om tilsyn 

Tilsyn består i utgangspunktet av 3 deler: 

 

1. Dokumenttilsyn 

Handler om gjennomgang av historiske saker for å avklare tillatelser, antatt alder på 

anlegg osv.  

 

2. Fysisk tilsyn i felt 

a. Fysisk tilsyn av kum (slamavskiller/tett tank/gråvannstank/minirenseanlegg) 

b. Fysisk tilsyn av omgivelser og spredegrøfter, omliggende overflatevann 

 

3. Oppfølging 

Friskmelding, pålegg av mindre reparasjoner, pålegg av delvis rehabilitering, pålegg 

av etablering av nytt anlegg 

Pålegg gjennomføres etter forvaltningsloven, noe som innebærer en 

saksbehandlingstid på minimum 10 uker pr anlegg.  

 



 

Tilsynsstrategi 

Ringerike kommune er delt inn i 7 soner, som er basert på nedslagsfelt. Prioritering av sonene 

er basert på vannkvalitet og arbeidet i forbindelse med Vannforskriften. Sone 1: 

Steinsfjordens nedbørsfelt. Sone 2: Sognas nedbørsfelt. Denne tilsynsstrategien er vedtatt av 

HMA tidligere.  

 

Hvem gjennomfører tømming? 

Tømmefirma (per dd. Ringerike septikservice) er innom hvert anlegg i kommunen i løpet av 

2-4 år. I forbindelse med tømming er det lett å se tankens fysiske tilstand. Tømmefirma har 

gitt tilbud på arbeidet med å registrere fysisk tilsyn på tank i tillegg til bilde og GPS-merking 

av anlegg på kr 300.- (ekls. mva) pr anlegg.  

Det er pr dags dato ikke tatt noe avgjørelse på hvorvidt dette tilbudet tas imot.  

 

Anlegg som ikke er registrert 

På tilsyn kan det oppdages anlegg som ikke er registrert fra før. Årsaken til dette er at disse 

anleggene aldri har blitt tømt. Grunnen for dette er som regel at det er ulovlige anlegg 

med/eller ulovlig tømming. Mesteparten av disse anleggene er på fritidseiendom, men det 

finnes også noen på eldre boligeiendommer. Slike anlegg er vanskelig å oppdage uten å være 

på fysisk befaring. De kan heller ikke oppdages av tømmefirma.  

 

Hva er et privat avløpsanlegg? 

Alle eiendommer som ikke er tilkoblet offentlig kloakk trenger et eget renseanlegg, enten 

alene eller sammen med naboer. Slike anlegg kalles som regel private eller mindre 

renseanlegg. Det finnes 3 hovedtyper i Ringerike: 

 

Infiltrasjonsanlegg består av: 

- Slamavskiller, som holder tilbake faststoff 

- Pumpe, som fordeler utslippet til infiltrasjonsgrøftene 

- Infiltrasjonsgrøfter, som fordeler og renser utslippet i stedegne masser 

 

Minirenseanlegg består av: 

- Et prefabrikkert anlegg som renser avløpsvann 

- Restutslipp som enten føres til spredegrøfter eller direkte til bekk 

 

Kildesorterende anlegg består av: 

- Tett tank for svartvann, som samler opp toalettavløp og må tømmes 

- Gråvannsrensanlegg, som enten er prefabrikkert eller bygd opp som et lite 

infiltrasjonsanlegg. 

 

I tillegg finnes mange andre metoder, som oftest som en variasjon av ovenstående. Mer info 

kan f.eks. finnes på www.avlop.no    

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/780-7  Arkiv: M16  

 

Sak: 185/14 

 

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune kjøper 1 317m

2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/780-4  Arkiv: M16  

 

Sak: 110/14 

 

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ringerike kommune kjøper 1 317m

2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble  vedtatt mot 1 stemme. Larsen (Uavh) stemte imot.  

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 14/780-2   Arkiv:   

 

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt 

vannverk og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på 

Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg 

har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



 Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 

 

Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud 

i denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene 

§ 5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk 

om etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 

 

Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune 

og deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt 

avsides til i forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden 

søke om dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Arkivsaksnr.: 14/1892-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 187/14 

 

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom Hole og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1892-1   Arkiv: 026  

 

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert 

avtale mellom Hole og Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole 

og Ringerike kommune.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 

1.7.2015. Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å 

forankre samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet 

som gjelder for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og 

administrativt og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og 

rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i 

forhold til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, 

husleie og administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 



Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. 

I korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 

herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første 

ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c 

hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som 

en stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens 

øvrige avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får 

dermed samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets 

lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-

1 b m/ 1vedlegg.  

Link: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_6) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 



Vedlegg 1 til «Avtale om interkommunalt samarbeid, - Brann og redningstjenesten» 

 

Denne oppstillingen er basert på metoder i NS 3454 – Lissykluskostnader for byggverk - 

Prinsipper og struktur. Hovedpostene i husleien er som følger: 

Pkt. Kostnadsbærer Utgift/m
2
 

1 Kapitalkostnader 

 

kr           273,-/m
2
 

 

2 Forvaltningskostnader 

 

kr             57,-/m
2
 

3 Driftskostnader kr           362,-/m
2
 

4 Vedlikeholdskostnader 

 

kr           150,-/m
2
 

5 Utviklingskostnader (for bygget med bygningstekniske anlegg) 

 

kr           100,-/m
2
 

Samlet årlig leie for bygg, anlegg og byggtekniske innretninger pr. m
2
 kr           942,-/m

2
 

Samlet årlig leie for bygg, anlegg og byggtekniske innretninger kr 1 931 100,- 

 

Merknader: 

Ad. pkt. 1 Kapitalkostnader 

Beregnes ut i fra netto anskaffelsespris på bygning og fast teknisk utstyr, kr. 14 000 000,-. 

Rentebelastningen fastsettes etter 10-års rente/Norsk statsobligasjon med påslag 1,0 %, for å 

unngå justeringer av husleien underveis p.g.a. renteendringer.  

 

Ad. pkt. 2: Forvaltningskostnader 

Dekker skatter og avgifter, forsikringer (bygg, i henhold til forsikringsavtale med KLP) og 

administrasjon
2
 

Under administrasjon faller dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), 

internkontroll og lønnskostnader knyttet til utleiers forvaltning. Her ligger også 

kontraktsforvaltning for ramme/serviceavtaler. 

 

Ad. pkt. 3: Driftskostnader 

Her ligger løpende drift, vann og avløp, renhold, lønn vaktmester, materialer og verktøy, 

serviceavtaler (ventilasjon, porter, årskontroll brannalarmanlegg, varmepumper og elektriske 

anlegg), avfallshåndtering (ikke kostnader opp i mot HRA), vakt/sikring samt utendørs 

(snømåking, feiing etc.). Driftskostnader så som energi og avfall budsjetteres og betales av 

bruker direkte. 

 

Ad. pkt. 4: Vedlikeholdskostnader 

Her ligger planlagt vedlikehold samt utskifting av deler av de bygningstekniske anleggene 

som begynner å dra på årene. Utskiftninger av tekniske anlegg som har kortere levetid enn 

bygget i ifølge standarden definert som vedlikehold. Dette gjelder for eksempel 

brannalarmanlegg, kjøreporter, ventilasjonsanlegg, belysning, fyrkjeler etc.. Beregningen 

baserer seg på bygging av fond.   



 

Ad. pkt. 5: Utviklingskostnader (for bygget med bygningstekniske anlegg) 

Denne posten gjelder: 

 

 Løpende ombygginger  

Mindre arbeider som utføres med jevne intervaller og som fører til endrete 

planløsninger og arealbruk innenfor samme funksjon. Dette er mindre arbeider som 

kan foregå uten vesentlige forstyrrelser (rive eller flytte skillevegger, hulltakinger/nye 

føringsveier p.g.a. installasjon av nytt brukerutstyr) 

 Offentlige krav og påbud 

Som gir en oppgradering fra opprinnelig standard (eks. krav pga. nye brannforskrifter 

eller forskrift om internkontroll). 

 Oppgradering 

Kostnader som må utføres for å tilfredsstille formelle krav som har kommet etter den 

opprinnelige oppføringen. 

 

Omfanget av utviklingsbehov og kostnader for hovedbrannstasjonen er ikke kartlagt pr. nå. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid 

Brann og redningsberedskap 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør ”deltakerkommunene” og er to selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale brann og redningsberedskap skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene 

har etter: 

 lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Kommunene er her pålagt å ha et brann- og redningsvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse 

med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver 

etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 3 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen.  

Denne avtalen om drift av felles brann og redningsberedskap er inngått med hjemmel i kommuneloven 

§ 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

 

Ringerike brann- og redningstjeneste skal utføre følgende oppgaver for Hole kommune: 

 

a) informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) brannforebyggende tilsyn 

c) ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport 

av farlig gods på veg og jernbane 

d) nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 



 

 

g) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

h) beredskap og innsats mot akutt forurensning, jfr. Lov av 13.3.1981 om vern mot 

forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 43 

 

Samarbeidskommunen har innen sitt geografiske område ansvaret for framføring og uttak av 

slokkevann, kontroll og merking av brannkummer/hydranter. Dette ansvaret gjelder også for private 

vannverk. Samarbeidskommunen skal videre sørge for at brann og redningstjenesten til enhver tid får 

oppdaterte kart som viser bebyggelse, adkomstveier, brannkummer/hydranter mv.. 

Vertskommunene skal sikre at brann- og redningsvesenet er organisert og bemannet med personell 

som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgavene de er tillagt. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i begge kommunestyrer, og trer i kraft 1.7.2015, og gjelder for 

fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med mindre den sies opp. Hver av 

partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel før utløpet av 5-årsperioden. 

For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.  

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for brannvesenet. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

b) Regnskap,  

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.  

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for brann og redningstjenesten, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for 

alle ansatte i Ringerike interkommunale brannvesen. Brannvesenet inngår i Ringerike kommunes 

driftsorganisasjon, og ansettelser i Ringerike interkommunale brannvesen skjer av det organ og etter de 

retningslinjer som gjelder for vertskommunen. 

 

2.2 Brannsjefens deltakelse i brannstyret. 

Brannsjefen i Ringerike kommune er også brannsjef i Hole kommune og møter i brannstyret i Hole 

(plan og miljøstyre) etter behov. 

 



 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven       

§ 28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver innen brann- og redningstjeneste på sine vegne. Det forutsettes at 

rådmannen i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens 

organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt 

til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for Ringerike interkommunale brannvesen, jfr. 

kommuneloven § 28-1 j. For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven         

§ 28-1 h.  

 

4. Behandling av klager fra innbyggere 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom brann- og redningstjenesten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som 

er klageinstans, jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter 

forvaltningslovens bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet.  

Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i 

forbindelse med brann- og redningstjenestens tjenesteutøvelse for deltakerkommunen. 

 
4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen, ansvaret for å gjøre brann og 

redningstjenestens tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommun og andre relevante instanser. 

Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell. 

 



 

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for Ringerike interkommunale brannvesen og 

oversender budsjettutkastet til samarbeidskommunen innen 1. september hvert år. 

Hole kommunes andel husleiekostnader og administrative overheadkostnader (overordnet ledelse, 

fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall 

innbyggere i Hole kommune og samlet innbyggertall i de to kommunene Ringerike og Hole, basert på 

innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende driftsår. Det er felles eierforhold til alt materiell, utstyr og 

kjøretøypark, med eierandeler som beregnes etter samme forholdstall.  

Husleiekostnader pr inngåelsetidspunkt framgår av eget vedlegg (vedlegg 1) 

Ringerike kommunestyre har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av 

samarbeidstiltakets lønnsutgifter, j.fr. sak 6/13 den 31.1.2013. 

Det er deltakerkommunene som vedtar Ringerike interkommunale brannvesen sitt budsjett. Budsjettet 

er gyldig når begge kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Samarbeidskommunen mottar månedlige 

økonomirapporter samt tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser, jfr. punkt 5.3.1. Ved et evt. underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i 

henhold til kostnadsfordelingsnøkkel (jfr.1 avsnitt). 

Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles 

forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for Ringerike interkommunale brannvesens drift. Regnskapet følger 

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i 

vertskommunens driftsregnskap.  

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

 

5.3 Økonomirapportering 

 
5.3.1 Tertialrapport 

 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunen er 15. mai og 15. september. 

 Rapporten skal gi samarbeidskommunen korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 

 



 

 

5.3.2 Årsrapport 

 Vertskommunen utarbeider årsrapport med relevant statistikk for tjenesten. 

 Årsrapport økonomi pr. 31. desember (3. tertial) settes opp med hovedtall, regnskap mot 

budsjett og fordeling på kommunene.  

 Årsrapport sendes samarbeidskommunen. Frist 5. februar. 

 

5.3.3. Årsmelding 

Beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye 

utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). 

Årsmeldingen sendes samarbeidskommunen så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

samarbeidskommunen kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

 

6.1 Uttreden av samarbeidet  

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike 

interkommunale brannvesen og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning 

fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  

6.2 Endring av avtalen 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6 

(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres 

reforhandlinger dersom innbyggertallet i samarbeidskommunen overstiger 8 000 innbyggere eller 

dersom brann og redningsressursene samles i et interkommunalt selskap (IKS) for en større region 

eller flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.  

6.3 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2015. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

 



 

 

 

 

Hole kommune    .  .2014                                                                     Ringerike kommune    .   .2014 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2173-3  Arkiv: C42  

 

Sak: 188/14 

 

Minnestein i Søndre park  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens innstilling (HOK) som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2173-2  Arkiv: C42  

 

Sak: 40/14 

 

Minnestein i Søndre park  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2173-1   Arkiv: C42  

 

Minnestein over Leif Dietrichsom i Søndre park 

 

Forslag til vedtak: 
 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 



 
 

Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form 

og aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere 

benker, grillplass etc.  

 



Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå 

merket opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted 

i 65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt 

tiltak som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av 

parken der statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen 

er åpnere og lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å 

etablere en aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. 

Rådmannens vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 

 



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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/301-4  Arkiv: PLN 355  

 

Sak: 193/14 

 

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens innstilling (HMA) som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/301-3  Arkiv: PLN 355  

 

Sak: 112/14 

 

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/301-2   Arkiv: PLN 355  

 

2. GANGSBEHANDLING – 0605_355 DETALJREGULERING FOR FEGRIHØGDA  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til 

sluttbehandling. Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i 

høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i 

planen, både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 



- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 

av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene 

i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 



Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 

kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet 

dersom det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan 

brukes. Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse 

punktene blir tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke 

måtte fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av 

hastighet til 40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt 

tilknytning av eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. 

møtereferat var det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele 

nærområdet, og er med på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. 

Vegvesenets plan er lagt inn i detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn 

rekkefølgebestemmelsene at gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men 

vi håper da også at Statens vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 og renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i 

rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom det senere blir behov for å flytte 

veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold 

utarbeida et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse 

og trase for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av 

tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" 

betyr at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 



planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  

Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  

 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om 

legging av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse 

vannledningene er ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle 

ledninger også ligger der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse 

ledninger om ønskelig. I tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra 

høydetank som vil øke vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-

Brannvann er det tatt med at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

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. 

 
Jordlova 



Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Støy 

Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i 

planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved 

gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på 

plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding 

av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser 

i høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå 

lagt inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

5.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

6.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

7.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

8.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

9.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_355 detaljregulering for Fegrihøgda 

 

2. gangs behandling 
Revidert av areal- og byplankontoret 21.10.14.  

1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014, sak 46/14 

Høring og offentlig ettersyn 09.04.2014-10.06.2014.  

2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg         Feltnavn: 

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse  B4-5 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse  B1-3 

Renovasjonsanlegg      f_R1 

Lekeplass       f_L1-2 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Veg        o_V3 

Kjøreveg       f_V1-2 

Gang-/sykkelveg      o_GS1-2 

Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_TA1-4 

Holdeplass/plattform      o_BU1-2 

Parkering       f_P1 

3. Grønnstruktur 

 Turveg        o_T1 

 

4. Hensynssone 

     Sikringssone- frisikt      H140_1-2 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 

§ 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5, nr.1) 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg- felles bestemmelser for boligbebyggelse 
1. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, tiltak mot radon, samt 

dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 1.0, pkt. 2, og § 5 pkt. 2. 

 

2. Støy 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyberegning er utført for planen, og denne 

viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier ved tiltak med støyskjerming.  

 

3. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. 

 

4. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 

plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale 

parkeringsbestemmelser.  

 

5. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot riksvei. 

Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

6. Kulturminner 

Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 

kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven. 

 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg- frittliggende småhusbebyggelse (B4-5) 
1. Formål 
Område B4 og B5 kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse 

2. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod.  

Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  

 

3. Garasjeplassering 

Garasjer i B4 og B5 kan plasseres inntil 1,0 m fra vei, forutsatt at garasje og adkomst ligger 

parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.  

 

4. Ekstra boligenhet 

I B4 og B5 kan det bygges eneboliger med utleiedel. Den ekstra boligenheten kan ha bruksareal 

(BRA) på inntil 65 m2. 

 

5. Byggehøyde 

Innenfor B4 og B5 skal maksimal byggehøyde for gesims være 6,0 m og for møne 8 m over 

planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
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6. Takform og takvinkel 

I B4-5 kan bygningene ha saltak, pulttak og valmet tak med takvinkel mellom 22 og 40 grader. 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg- konsentrert småhusbebyggelse (B1-3) 
1. Formål 

Område B1-3 kan nyttes til konsentrert småhusbebyggelse 

 

2. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet dersom dette lar seg gjøre 

innenfor arealets utnyttingsgrad.  

Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  

 

3. Garasjeplassering 

Garasjer i B1 og B3 kan plasseres inntil 1,0 m fra vei forutsatt at garasje og adkomst ligger 

parallelt med veien. I B1 og B3 kan det også bygges carporter i forbindelse med byggene. 

Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m. I område B2 kan det 

oppføres garasje i rekke. Garasjerekka kan plasseres inntil 2 m fra lekeplass. 

 

4. Byggehøyde 

Innenfor B1 og B3 skal maksimal byggehøyde for gesims være 6,0 m og for møne 8 m over 

planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

Innenfor B2 skal boliger med saltak ha maksimal gesimshøyde på 6,0 m og maksimal 

mønehøyde skal ikke overstige 8,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

Innenfor B2 skal boliger med pulttak ha maksimal gesimshøyde på 7,5m over planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. 

 

5. Takform og takvinkel 

I området B1 og B3 kan bygningene ha saltak, pulttak og valmet tak med takvinkel mellom 22 

og 40 grader. 

I området B2 kan bygningene ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6 og 40 grader. 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg- Renovasjonsanlegg (f_R1)  
1. Formål 
Område f_R1kan nyttes til bebyggelse og anlegg i form av renovasjonsanlegg og post.  

 

2. Eiendomsforhold 

f_R1 skal være felles for boenhetene i B1, B2 og B3. 

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg - lekeplass (f_L1-2) 
1. Formål 
Områdene f_L1 og f_L2 skal nyttes til lekeplass. På f_L1 skal det etableres støyvoll.  

 

2. Eiendomsforhold 

Lekeareal f_L1 og f_L2 skal være felles for samtlige boenheter innenfor planområdet. 

 

3. Utrustning 

f_L1 utrustes med sklie, tipphuske og bord med benk. 

f_L2 utrustes med sandkasse, huskestativ med 3 husker, og bevegelig lekedyr. 
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

§ 2.1 Veg (o_V3) 
Området o_V3 er eksisterende riksvei og er offentlig.  

§ 2.2 Kjøreveg (f_V1-2) 

1. Formål 

Områdene f_V1 og f_V2 skal nyttes til kjøreveg.  

 

2. Opparbeiding av f_V1 

Kryss og vertikalkurvatur i f_V1 opparbeides iht. plan for prosjektering utarbeida av Statens 

Vegvesen.  

 

3. Bruk av f_V1 og f_V2  

f_V1 skal være felles for boliger innenfor planområdet, samt øvrig bebyggelse i området.  

f_V2 skal være felles for B1, B2 og B3. 

§ 2.3 Gang-/sykkelvei (o_GS1-2) 

1. Formål 

o_GS1 og o_GS2 skal nyttes til gang-/sykkelveg, og kopler boligfeltet til eksisterende gang/ 

sykkelvei.  

 

2. Eiendomsforhold 

o_GS1 og 2 skal være offentlig. 

§ 2.4 Holdeplass/plattform (o_BU1-2) 
o_BU1 og o_BU2 skal nyttes til busstopp.  

§ 2.5 Annen veggrunn- Tekniske anlegg (o_TA1-4) 
Arealene o_TA1-o_TA4 er skråningsareal, grøfteareal og areal for plassering av busskur. 

§ 2.6 Parkering (f_P1) 
f_P1 skal nyttes til felles gjesteparkering for boenhetene i B1 og B2.  

§ 3. Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr.3) 

§ 3.1 Turveg 
Turveien skal være en forbindelse fra boliger nord for feltet og til busslomme og planlagt 

gangvei. Dette er iht. ønske fra naboer i nord for å bedre trafikksikkerhet. 

§ 4. Hensynssoner(pbl. § 12-6 nr.5) 

§ 4.1 Sikringssone- frisikt 
Frisiktsoner er vist med stipla linjer og mål på plankartet. I frisiktsone skal det være fri sikt i en 

høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, anlegg eller vegetasjon som hindrer sikt 

er ikke tillatt. 
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§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

2. Støy 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet, skal utredning av støytiltak for 

endelig bebyggelse gjennomføres, slik at støynivå tilfredsstiller T1442/2012. Støyutredning 

danner grunnlag for igangsettingstillatelse. Utredningen skal belyse innendørs og utendørs 

støynivåer ved valgt løsning, samt at det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, 

og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.  

Det skal etableres støyskjerm og støyvoll som vist på plankartet. Det kan ikke gis brukstillatelse 

for nye bygninger i planområdet før støyskjerm og støyvoll er etablert.  

 

3. Krysset Riksveien – Nedre Fegrivei 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet skal krysset være opparbeidet i 

henhold til krav fra Statens Vegvesen. 

 

4. Gjennomføringsavtale 

Før det gjøres tiltak i krysset, skal det utarbeides en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen (på vegne av Buskerud fylkeskommune), samt foreligge en godkjent byggeplan. 

 

5. Lekearealer 

Det kan ikke gis brukstillatelse før lekeareal er opparbeidet og utrustet iht. § 1.4 pkt. 3. 

 

6. Kjøreveg f_V2 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i B1, B2 og B3 før f_V2 er opparbeidet. 

 

7. Unntak fra rekkefølgebestemmelser 

Eksisterende bolig i B5 er unntatt fra alle rekkefølgebestemmelser. 

 

8. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene.  

 

9. Opparbeiding av gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 

10. Flytting av f_P1 og f_R1 

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en eventuell 

framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til vegformål.  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

PLANBESKRIVELSE 
for 0605_355 Detaljregulering for boliger på Fegrihøgda  

 
Utarbeida av Berntsen Plan & Oppmåling, januar 2014. 
Revidert av Ringerike kommune 21.10.2014.  
  

1. Sammendrag 
Berntsen Plan & Oppmåling har utarbeida et forslag til detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda, Tyristrand. Type bebyggelse vil være frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og 
det er krav om reguleringsplan jf. kommuneplanbestemmelsene. Planforslaget er i tråd med 
overordna planer.  
 
Planbeskrivelsen omtaler følgene temaer: beskrivelse av planforslaget, planstatus og 
rammebetingelser, beskrivelse av planområdet, behovet for konsekvensutredning, 
konsekvenser/virkninger av planforslaget samt innspill som kom i forbindelse med oppstart.  
 

2. Beskrivelse av planforslaget 
2.1 Hva utløser planbehov 
Grunneierne ønsker å utvikle et boligområde iht. arealbruk avsatt i kommuneplanen. Tiltak i 
området krever detaljregulering. 
 
2.2 Intensjon med planforslaget 
Tyristrand er et tettsted det satses på i fremtiden når det gjelder utvikling. I sentrum er det nå 
opparbeidet miljøgate, ny butikk, boliger osv. I nærheten av dette planforslaget er det også 
godkjent et annet utbyggingsområde med en blanding av eneboliger og tomannsboliger. 
Tyristrand har ellers post, barnehage, lege og kirke, og det satses på sikt at skoler i andre 
nærområder skal legges ned, og Tyristrand skole skal styrkes. Vårt planforslag vil også bygge 
opp under denne sentrumsutviklingen da området er i gang/ sykkelavstand til Tyristrand 
sentrum. 
 
2.3 Hovedpunkter i planforslaget 
Planforslaget vil tilrettelegge for 2-4 eneboliger og ca.10-12 boliger i kjede. Planforslaget 
omfatter også 1 eksisterende enebolig. Utnyttingen er tenkt ca. 25-35 % BYA inkl. parkering. 
Det satses på å utvikle et boligfelt som tilrettelegges med tanke på en blanding av eneboliger 
og rekkehus med mulighet for etablering for mennesker i forskjellige etableringsfaser. 
 
Det vil bli tilhørende samferdselsnett med kjørevei, intern kjørevei og gang/ sykkelvei. Det 
planlegges også felles uteoppholdsareal for lek. Barn og unges muligheter for lek vil bli 
vektlagt. Områdets beskaffenhet er av en slik art at det vil være mulig å tilrettelegge for 
universell utforming. 
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Ved utbygging av dette arealet vil det kunne tilrettelegges for fremtidig infrastruktur med 
gangvei fra dagens eksisterende gangvei, og frem til eksisterende busslomme ved dette feltet. 
Dette vil være med på å ivareta trafikksikkerhet for skolebarn, samt skape en trafikksikker 
adkomst til Tyristrand for alle eksisterende beboere i området. Det etableres også turvei fra 
busslomme og frem til bebyggelse mot nord. Vegvesenet er i gang med planleggingsarbeidet 
for tilknytting av gangvei frem til busslomme, og det er avsatt midler til bygging av denne. 
Busslommen blir også endret, samt at det anlegges ny fotgjengerovergang. Vegvesenets 
planleggingsarbeid er tatt inn som en del av planen. Fylkesveien vil få nedsatt hastighet til 40 
km/t på strekningen. Samferdselsmessig ligger det planlagte boligfelt gunstig til med busstopp 
retning Hønefoss/ Vikersund i umiddelbar nærhet. 
 
2.4 Infrastruktur 
Parkering for tomtene besørges inne på egen grunn. På øvre del av feltet vil det i tillegg 
etableres en felles gjesteparkering. I området er det akkurat bygd ut nytt vann og avløpsanlegg 
med tanke på fremtidig utbygging, samt sanering av eldre VA anlegg med utslipp til grunnen. 
Anlegget vil tilknyttes dette kommunale nettet. Overflatevann føres til terreng. 
 
Elanlegg og teleanlegg vil bli tilpasset ønsker fra Ringeriks-Kraft AS. Teleanlegg forutsettes 
lagt i de samme grøfter. Strømforsyning vil skje fra eksisterende trafoplassering øst for feltet. 
Trafoen byttes til en med større kapasitet. Dette er avklart med Ringeriks-Kraft. 
 
Nærområdene består av eksisterende småhusbebyggelse og jorder. Det er gangavstand til 
Tyrifjorden med tilhørende ubebygde arealer. Tyristrand sentrum med gangveiforbindelse må 
også kunne regnes som en del av nærområdet. 
 
Delområder 
Bolig- 11 daa 
Samferdselsstruktur (Vei, gangvei, busslomme)-3,5 daa 
Gjesteparkering- 0,6 daa 
Felles renovasjon/ post- 0,3 daa 
Felles lekearealer- 0,7 daa 
 

2.5 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: Berntsen Plan & Oppmåling for Trond Berntsen 

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 244/ bnr. /46, /344, /3, /426 og /372, samt deler av 
Rv35 som er eid av Statens Vegvesen Region sør.  
Grunneiere i planområdet er i hovedsak Trond Berntsen og Nordbohus Modum AS.  Den 
eksisterende eneboligen i planområdet er i privat eie.   
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2.6 Illustrasjon  
Nedenfor vises en illustrasjon med inntegnede bygg. Her er det vist maksimal størrelse på 
bebyggelse når en tar hensyn til parkeringsplasser. 
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3. Planstatus og rammebetingelser  
3.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser 
Planforslaget berøres ikke av statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. 
 
3.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og bestemmelser (RPB) 
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært vurdert 
iht. følgende: 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det settes krav til 
at planlegger skal ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal 
sikres i planer der barn og unge er berørt. I denne planen etableres det 2 lekeområder 
av forskjellig karakter. Det etableres også gangveiforbindelse helt frem til 
boligområdet for å sikre trygg skolevei. 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og 
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Boligområdet har god 
tilgjengelighet til sentrum av Tyristrand for gående og syklende. Det er også 
bussforbindelse i retning Vikersund og Hønefoss. Det bygges moderne og godt isolerte 
boliger iht. dagens standard for energibesparelse. Det satses også på å etablere et 
estetisk og godt bomiljø med variable boligtyper som vil passe de fleste 
befolkningsgrupper. 

• Universell utforming.  
Skal hindre forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Området er 
ikke svakt skrånende og lett tilgjengelig. Det er derfor ikke problemer å tilrettelegge 
området for personer med nedsatt funksjonsevne. 

3.3 Regionale føringer 
Regionale føringer har vært vurdert i forbindelse med planforslaget. 
Kulturminner: Det har vært gjort undersøkelser og sjaktinger uten at noen form for 
kulturminner ble registrert. I tillegg har det også blitt gjort vurderinger på bakgrunn av 
kulturlandskap, landbruksinteresser og landskap generelt uten at noe skulle tilsi at arealet ikke 
kunne bygges ut. 
  
3.4 Føringer i kommuneplanens arealdel 
Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel: 
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel (boligformål).  
 
3.5 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende regulering for foreslått planområde: Ingen.  
Gjeldende regulering for tilgrensende planområde: Nord for riksveien er det en eldre 
reguleringsplan, 151 Øvre Fegri. Hovedformålet i denne planen er bolig. 
Tidligere planvedtak/andre politiske vedtak har ikke betydning for dette planforslaget. 
 
3.6 Utbyggingsavtale 
Det er behov for utbyggingsavtale. Det vil være ønskelig at Ringerike kommune på sikt 
overtar hovedledninger inn i området. Det vil også bli bygget 80 meter gangvei for å forbinde 
busslomme med eksisterende gangvei. Statens Vegvesen har uttalt at de har midler for 
bygging av denne. 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
4.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 
Stedsangivelse: Fegri, 3533 Tyristrand. 
Planområdets størrelse: 16,0 dekar. 
Dagens bruk av området: Området består av ei eldre hytte oppsatt på 60 tallet, samt gressmark 
som slåes for å hindre tilgroing av kvist og kratt. 
 
4.2 Planfaglige tema i relasjon til eksisterende forhold 
Følgende planfaglige tema er vurdert:  

• Risiko og sårbarhet.  
• Universell utforming- vil søkes ivaretatt.  
• Barns interesser- tilrettelegging av lek, gangvei og store egne tomter. 
• Sosial infrastruktur- ligger i gangavstand fra feltet. 
• Teknisk Infrastruktur- VA, kommunikasjon, gangvei ligger til rette for området. 
• Stedsutvikling- Er i tråd med kommuneplan og kommunale ønsker. 

 
5. Konsekvensutredning 
Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4. 
 
6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget  
Det foreligger ikke kjente interessemotsetninger innen planområdet.  
Vurdering av følgende er gjort: 
 
6.1 Naturmangfold 
Naturmangfoldloven skal vurderes i forhold til følgende hovedgrupper: 

• Økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn 
av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det 
ikke-levende miljøet 

• Naturtype: ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de 
miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, 
åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster 

• Art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer 
 
Når vi omtaler verdifull natur eller verdifullt naturmangfold, mener vi: 

• Naturtyper Norge har et særlig ansvar for.  
• Naturtyper det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 
• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper – 

verdisetting av biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint 
biologisk mangfold) 

• Arter Norge har et særlig ansvar for, som endemiske arter og ansvarsarter. 
• Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til.  

 
Området som er under regulering består som tidligere nevnt av en hytte fra ca.1960 med 
omkringliggende jorde som har vært benyttet til gressproduksjon med innhøsting ved hjelp av 
traktor. Slik sett berører ikke planen noen form for natur. Det er allikevel foretatt en utsjekk i 
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart at tiltaket ikke 
berører natur. Det er også søkt på Miljødirektoratets base. Det er ikke registrert noen form for 
økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 
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5.2 Støyforhold 
Støyskjerming skal utføres iht. støyrapport av 17.03.2011 utført av Asplan Viak AS. 
Alle rom for støyfølsom bruk (soverom og/ eller stue) skal ha vindu i fasade med støynivå i 
tråd med grenseverdiene i retningslinje T-1442. Byggeområdet med tilhørende 
uteoppholdsarealer skal sikres akseptable støyforhold i tråd med gjeldende grenseverdier (jf. 
MD’s retningslinjer T-1442/2012). Dersom støynivået blir høyere enn grenseverdier, må 
utbygger sørge for at nødvendige støytiltak gjennomføres. Støyforholdene for utearealer, 
veranda/ balkonger bør sikres ved å sette opp gjerder el. lignende. Rapporten fra 2011 viser 
tilfredsstillende støyforhold for boliger. I beregningen er det tatt med støyskjerm og støyvoll 
mot veien. Disse installasjoner er beskrevet i rapporten. I tillegg kan uteplasser mot vei sikres 
med lokal støyskjerming.  
 
T-1442 ble revidert i 2012 på en del områder, men dette berører ikke områder som har 
betydning i denne støyrapport. Grenseverdiene og målemetoder er de samme som tidligere. I 
rapporten er det tatt med 60 km/t hastighet slik forholdene er i dag. I vegvesenets plan som er 
implantert i reguleringsplan for Fegrihøgda er det prosjektert inn 40 km hastighet med 
fotgjengerovergang og fartsdump. Dette vil også forbedre hele situasjonen betraktelig. 
 
5.3 ROS-analyse 
Det er utarbeidet egen ROS-rapport som eget dokument. Det legges derfor inn kun et 
sammendrag av rapportens innhold og konklusjon i planbeskrivelsen. 
 
For hver enkelt uønsket hendelse iht. en liste over hendelser og situasjoner som kan oppstå, 
gjennomføres følgende:  

1. Vurdering av risiko og omfang.  
2. Vurdering av konsekvens for mennesker, miljø og materiell.  
3. Fastsetting av risiko.  

Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles som 
  vist i figuren under: 
 
SANNSYNLIGHET  KONSEKVENS  
 K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor  K4 – Svært stor  
S4 – Svært stor  Gul  Rød  Rød  Rød  
S3 – Stor  Grønn  Gul  Rød  Rød  
S2 – Middels  Grønn  Grønn  Gul  Rød  
S1 – Liten  Grønn  Grønn  Grønn  Gul  
 
Hendelser i røde felt:   Tiltak er nødvendig  
Hendelser i gule felt:   Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte  
Hendelser i grønne felt:  ”Rimelige” tiltak gjennomføres  
 
Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapittel 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er 
aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn 
forutsetninger utover det som eksisterer i dag er dette kommentert i kommentarfeltet 
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HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-

NIVÅ 
RISIKO Kommentar/ tiltak 

1.Radon A:Mennesker S1 K1  På Fegri er det lav 
sannsynlighet for høye 
radonkonsentrasjoner, sett på 
bakgrunn av bergarter. 
Sikring mot radon utføres 
alltid. 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-

NIVÅ 
RISIKO Kommentar/ tiltak 

2. Ulykker i 
av og 
påkjørsler til 
feltet. 

A:Mennesker S2 K2  Det vil alltid være en viss 
risiko for trafikkulykker. 
Tiltak er å begrense fart med 
fysiske tiltak, samt skape god 
frisikt i kryssingspunkt, i hht 
Vegvesenets plan 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
Oppsummert får vi da denne tabellen: 
Sannsynlighet Konsekvens 

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor 
S4-svært stor     
S3-stor     
S2-middels  2   
S1-Liten 1    
 
Tiltaksvurdering:  
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. 
Vurderingene er hele tiden gjort under de forutsetningene som er presisert underveis. 
 
Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier: 
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Ut fra tabellen for dette 
havner alle punkter innenfor grønn modell. 
 
HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK 
1. Radon Det benyttes radonduk under alle bygg, eventuelt kan det gjøres 

målinger som dokumentasjon på at radonforekomster ikke går over 
grenseverdier. 

3. Ulykker ved av 
og påkjørsler til 
felt. 

Trafikkulykker kan forekomme over alt. Det er viktig å legge til rette 
for sikker ferdsel, og dette kan en her få til ved bruk av 40 km/ t 
fartsgrense, fartsdempende tiltak, gang/ sykkelveier samt frisiktsoner og 
sikre kryssinger iht. Vegvesenets plan. 
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6. Innkomne innspill 
6.1 Oppstart av planarbeidet 
Oppstart av planarbeidet ble varsla i november 2010. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse er 
oppsummert og kommentert nedenfor.  
 
Ringeriks-Kraft (RIK), 08.12.2010 

• Oppsummering: RIK har lavspenningsledningsnett innenfor planområdet, og vil levere 
strøm i samsvar med gitte konsesjoner. RIK viser til tilknytnings/leveringsvilkår som 
følge av utbyggingen. RIK ber om å holdes informert i saken.  

• Forslagsstillers kommentar: Det har vært avholdt møte i anledning reguleringen, og 
det ble da avklart at eksisterende stolpetrafo hos Bakken kunne oppgraderes, og at det 
kunne graves en kabeltrase fra dette sted og frem til det nye feltet. Det ble også avklart 
en trase med grunneier Helge Bakken slik det er vist på vedlagte kart. 

 
Fylkesmannen i Buskerud, 21.12.2010 

• Oppsummering: Fylkesmannen ber om at forhold knytta til støy, barn og unge, 
landskap, naturmangfold, klima, energi og universell utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  

• Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt iht. Støyrapport fra Asplan Viak AS. Se 
punkt 5.2. Lekeområder er ivaretatt iht. Ringerike kommunes bestemmelser. Forholdet 
til naturmangfold er tatt med i planbeskrivelsen, punkt 6.1. Fjernvarme finnes ikke i 
området. En kan oppfordre til bruk av varmepumper ved bygging. Ellers er 
energieffektive boliger ivaretatt iht. TEK10. Arealene er svakt skrånende, og forholdet 
til universell utforming skal kunne ivaretas. 

 
FAU Tyristrand skole, 28.12.2010 

• Oppsummering: FAU har fokus på trygg skoleveg, og har tidligere meldt inn behov for 
fortau på begge sider av Rv35 på Fegri til Statens vegvesen. FAU ber om at det sørges 
for at fortauet planlegges og finansieres.  

• Forslagsstillers kommentar: Gangvei frem til eksisterende gangvei er en del av planen 
som Statens Vegvesen har utarbeidet, og skal utføre. Deres plandel er tatt inn i denne 
reguleringsplanen slik at denne også godkjennes sammen med vår regulering. I tillegg 
til dette har vi lagt inn en turvei i planen fra bebyggelsen i nord og frem til 
eksisterende busslomme. Da er gangmulighet ikke utelukket over vårt område. Videre 
nordover fra våre eiendommer ligger det mange boliger, og også mange andre enn de 
som har samme adkomst som Oppenhagen. Ved senere reguleringer av disse områder i 
forbindelse med fortetting/ fradeling må gangveialternativer vurderes. Slike 
vurderinger gjøres best innenfor større områdevurderinger, og ikke innen et lite 
reguleringsområde som vårt. Vår oppgave i dette tilfellet er å sørge for trygg adkomst 
til alle nye boliger innen vårt område. Andre områder har også mulighet til å gå ned til 
Øvre Fegri Veg og følge denne frem til busslomme.  

 
Knut Oppenhagen, 30.12.2010 

• Oppsummering: Det bør være en helhetlig plan for fortauet slik at alle tomtene på 
fjordsiden av veien får lett tilgang til dette. Oppenhagen skisserer noen konkrete 
forslag til løsninger.  

• Forslagsstillers kommentar: Se kommentar til FAUs innspill ovenfor.  
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Statens Vegvesen, 04.02.2011 
• Oppsummering: Byggegrensen til rv35 er 50 m, og skal bl.a. vurderes i forhold til 

støysituasjonen. Støyforhold må dokumenteres. Det er lagt opp til ny forbindelse til 
eksisterende gang- og sykkelveg fra planområdet. Vegvesenet er positive til dette, og 
ber om at opparbeidelse legges inn som en rekkefølgebestemmelse. Vegvesenet har 
planer for oppgradering av bussholdeplassen i planområdet, og ber om at det sikres 
korrekt detaljering av denne i reguleringsplanen.  

• Forslagsstillers kommentar: Alle krav fra vegvesenet er tatt inn i planfremstillingen. 
Plan utarbeidet av Statens Vegvesen er implementert. 
 

Buskerud Fylkeskommune, 19.08.2011 
• Oppsummering: Buskerud Fylkeskommune har utført undersøkelser og sjakting. 

Rapport for dette er utarbeidet. Det ble ikke gjort noen form for funn som har 
betydning for utbyggingen. Fylkeskommunen har derfor ingen merknader til planen, 
men minner om varslingsplikt jf. kulturminneloven § 8, 2.  

 
6.2 Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 
nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  
 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 
fredete kulturminner.  
 
NVE 10.06.14 
NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 
planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 
vurderes og utredes.  

• Rådmannens kommentar: Forslagsstillers har vurdert og utredet skredfare. Konklusjonen 
er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. Med bakgrunn i dette 
sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til NVE 25.08.2014. 
NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14.  

 
Statens vegvesen 06.06.14 
Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 
Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 
kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom 
det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes. 
Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir 
tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

• Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 
med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 
vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 
fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 
40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 
eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 
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det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 
på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 
detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 
gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 
vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 
renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 
det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

• Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 
støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 
gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 
nødvendig.   

 
Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 
RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 
eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

• Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida 
et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase 
for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.  

• Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 
Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 
være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 
det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 
tomtene.  

• Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 
bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 
at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  
Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 
plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 
rekkefølgebestemmelse om dette.  

 
Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 
Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  
Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 
utforming må oppfylles.  

• Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 
Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 
planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 
arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 
informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

• Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 
av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 
Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 
Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  
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• Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 
bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 
brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 
Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 
av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 
ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 
der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 
tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 
vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 
at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 
tilfredsstiller brannvesenets krav.  

• Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
 
6.3 Endringer etter 1. gangsbehandling  
Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 
gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

• Pkt. 1 Støy 
Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 
nye bygninger i planområdet.   

• Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 

av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse for disse anleggene.  
• Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  
• Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  
 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  
 



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 10/2729-13  Arkiv: REG 355  

 
0605_355 DETALJREGULERING FOR BOLIGER PÅ FEGRIHØGDA -  
1. GANGSBEHANDLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, både 
på kart og i bestemmelsene.  

 
4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på Fegrihøgda.  
 
Sammendrag 
Berntsen Plan & Oppmåling har utarbeida et forslag til detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda, Tyristrand. Type bebyggelse vil være frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og 
det er krav om reguleringsplan jf. kommuneplanbestemmelsene. Planforslaget er i tråd med 
overordna planer, og dokumentene som legges fram er godt gjennomarbeida. Med bakgrunn 
i dette anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Fegrihøgda ligger ved Rv35 nord for Tyristrand. Området rundt består i hovedsak av 
eksisterende småhusbebyggelse og jorder. Planområdet er ca. 16 dekar, og består i dag av 
gressmark som blir slått for å hindre gjengroing. Eksisterende bebyggelse i planområdet er 
en enebolig samt ei eldre hytte. Hytta skal fjernes.  
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda er mottatt fra Berntsen Plan & 
Oppmåling ved Trond Berntsen. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart 0605_355, i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling". Vedlegg 1.   
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 17.02.2014. Vedlegg 2.  



- Planbeskrivelse datert 17.02.2014. Vedlegg 3.  
 
Planforslaget legger til rette for 2-4 eneboliger og ca. 10-12 enheter i form av rekkehus. 
Planforslaget omfatter også 1 eksisterende enebolig. I tillegg reguleres det areal for 
vegformål, parkering, renovasjon og lek.  
 
Utnyttelse og byggegrenser  
Foreslått utnyttingsgrad er 35 % BYA for områdene med konsentrert småhusbebyggelse, og 
25 % BYA for området for frittliggende småhusbebyggelse. Dette er inkludert parkering.   
 
På plankartet er det regulert inn byggegrenser mot riksvegen og andre grenser. Det er ikke 
regulert inn linjer for planlagt bebyggelse, da dette ikke er endelig avklart. I 
planbeskrivelsen på side 3 er det vist en illustrasjon av hvordan framtidig bebyggelse kan 
løses. Her er det vist en maksimal utnyttelse av planområdet, med bygg og parkeringsareal.  
 
Lek 
Det er satt av to områder til lekeplass på plankartet.  I bestemmelsene er det satt krav til 
innhold på lekeplassene, samt rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av 
lekeplassene før det gis brukstillatelse for de nye boligene.  
 
Infrastruktur 
Rv35 går vest for planområdet, med bussholdeplass på motsatt side av vegen. Det er 
sammenhengende gang- og sykkelveg til Tyristrand sentrum langs Rv35. Statens Vegvesen 
har planer for opprusting av eksisterende bussholdeplass, samt bedre gang/sykkelforbindelse 
til denne og fotgjengerovergang. Disse planene er innarbeida i planforslaget.  
 
Atkomstveg til eksisterende boliger i området er Nedre Fegriveien, som er en privat veg som 
følger planavgrensninga i sør. Dette vil også være atkomstveg for nye boliger i området. 
Parkering for boligene skal løses på egen grunn for de enkelte områdene. I tillegg er det 
avsatt areal til en felles gjesteparkering (f_P1).  
 
Vann- og avløpsanlegg i området er relativt nytt, og nye boliger vil kunne bli tilknytta det 
kommunale nettet.  
 
Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 
Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er nr. 151 Øvre Fegri fra 17.08.82 (vedlegg 7). I den 
nye detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 
iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen.  
 
Plantype og eiendomsforhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Berntsen Plan & Oppmåling ved Trond 
Berntsen er forslagstiller.  
 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 244/ bnr. /46, /344, /3, /426 og /372, samt deler av 
Rv35 som er eid av Statens Vegvesen Region sør. Grunneiere i planområdet er i hovedsak 
Trond Berntsen og Nordbohus Modum AS.  Den eksisterende eneboligen er i privat eie.   
 



Innkomne innspill til planoppstart 
Berntsen Plan & Oppmåling varsla, iht. plan- og bygningslovens (pbl.) bestemmelser, 
oppstart av planarbeidet 18.11.2010. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som 
vedlegg 4a-f. Innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i kapittel 6 i 
planbeskrivelsen.  
 
Innspillene dreier seg i hovedsak om infrastruktur i form av ledninger, gang-/sykkelveg, 
kryss og busslomme. Fylkesmannen ber om at forhold knytta til støy, barn og unge, 
landskap, naturmangfold, klima og energi og universell utforming blir ivaretatt. Buskerud 
fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer, uten at det ble gjort funn av 
automatisk freda kulturminner.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 
boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 
Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 
altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 
for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1.   
  
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saken 
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken framgå hva slags kunnskap om 
naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal 
tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en 
økosystemtilnærming og samla belastning av tiltak i området skal vurderes. 
 
Jordlova 
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. I følge 
markslagskart er dette fulldyrka jord med svært god jordkvalitet.  
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Planforslaget er i tråd med overordna planer, og dokumentene er godt gjennomarbeida. Valg 
av boligtype passer godt inn i området. Det er blant annet planlagt lignende bebyggelse litt 
sør for Fegrihøgda (reguleringsplan 320-01 Nedre Fegri). Fegrihøgda er i gang- og 
sykkelavstand til Tyristrand sentrum og Tyrifjorden.  
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader framgår av kapittel 6 i planbeskrivelsen. De 
fleste merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. Rådmannen viser til 
kommentarer fra forslagsstiller.   



 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Forholdet til naturmangfoldloven er omtalt i planbeskrivelsen. Forslagsstiller har gjort 
undersøkelser i naturbasen, og ikke funnet noen registreringer.  
 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning  
Planforslaget faller ikke inn under tiltak som skal utredes etter forskrift om 
konsekvensutredninger. Det skal likevel redegjøres for konsekvenser av planforslaget i 
planbeskrivelsen. Alle forslag til planer etter pbl. skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området (jf. pbl. § 4-2). Videre skal alle 
planer for utbygging ha en ROS-analyse, jf. pbl. § 4-3.  
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  
 
ROS-analyse og støy 
Det er utarbeida en egen ROS-analyse og støyrapport (vedlegg 5 og 6). Konklusjoner fra 
disse er gjengitt i planbeskrivelsen, kapittel 5.2 og 5.3. Det skal sikres tilfredsstillende 
støynivåer iht. gjeldende støyretningslinje T1442/2012. Støyrapporten viser at støykravene 
lar seg tilfredsstille ved gitte skjermingstiltak (bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35). 
Støyvoll/skjerm er tegna inn på plankartet, men det er ikke tatt inn noen 
rekkefølgebestemmelse om når denne skal etableres. I reguleringsbestemmelsene er det satt 
krav om at det skal gjennomføres en utredning av støytiltak for endelig bebyggelse, som 
skal danne grunnlag for igangsettingstillatelse.  
 
Rådmannen ønsker at det stilles konkrete krav om støytiltak i reguleringsplaner, med 
bakgrunn i utført støykartlegging. Forslagsstiller ønsker å utsette dette til byggesaken, når 
endelig bebyggelse er avklart. Rådmannen foreslår å innarbeide nødvendige støytiltak i 
bestemmelsene før sluttbehandling av planen.  
 
Samla vurdering 
Rådmannen er positiv til utvikling av boliger på Fegrihøgda. Med bakgrunn i redegjørelsen 
ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_355 detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
  
Vedlegg 
1.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".  
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser datert 17.02.14.  
3.  Planbeskrivelse datert 17.02.14. 
4.  *Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten 

a. Ringeriks-Kraft Nett AS, 08.12.10.  
b. Fylkesmannen i Buskerud, 21.12.10.  
c. FAU Tyristrand skole, 28.12.10.  
d. Knut A. Oppenhagen, 30.12.10.  
e. Statens vegvesen, 04.02.2011 
f. Buskerud Fylkeskommune, rapport fra kulturminneregistreringer, 19.08.11.  

5.  *Støyberegning, datert 17.03.11. 
6.  *ROS-analyse, datert 30.11.13  
7.  *Reguleringsplan 151 Øvre Fegri. 



 
Lenker 
Se GeoInnsyn for kart fra området.  
 
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, 19.03.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
 



 

Saksprotokoll 
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Sak: 46/14 
 
0605_355 DETALJREGULERING FOR BOLIGER PÅ FEGRIHØGDA - 1. 
GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, både 

på kart og i bestemmelsene.  
4.   Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri som   
      overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på Fegrihøgda. 

 
Protokoll tilførsel fra Ole-Gunnar Øhren (V) : 
 
Venstre forventer at det i den nye kommuneplanens arealdel tas langt større hensyn til 
jordvern, og at et overordnet prinsipp i planen forhindrer nedbygging av produktiv matjord i 
størst mulig grad. 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Kihle Gravermoen stemte imot.  
Protokoll tilførsel fra Ole-Gunnar Øhren (V)  følger saken. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
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Fegrihøgda - Tyristrand - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse datert 9.4.2014, angående offentlig ettersyn av detaljreguleringplan for 
boliger på Fegrihøgda, Tyristrand i Ringerike kommune.  Høringsfristen er satt til 10.6.2014.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av 2-4 eneboliger og 10-12 
enheter i rekkehus på Fegrihøgda ved Tyristrand. Dette er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Automatisk fredete kulturminner
Ovenfor nevnte planområde ble registrert av oss i 2011, uten at det den gang ble funnet automatisk 
fredete kulturminner. Videre ser vi at varslingsplikten jmf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd er ivaretatt 
gjennom reguleringsbestemmelsene. Vi har derfor ingen merknader til planen.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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3511 Hønefoss  

Vår dato: 10.06.2014 Vår referanse: 2010/7283-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 09.04.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664
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v/Guro Skinnes 
  
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

10/2729-23 14280/14 REG 355  06.06.2014 

 

REGULERINGPLAN NR.355 "FEGRI" – OFFENTLIG ETTERSYN - 

KOMMENTARER 

 
Viser til brev av 09.04.2014 vedr. offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_355. 

Vi har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

• Kjøreveg f_V1-2 må være privateid, da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. 

• Det må være en rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning 
av tekniske planer, dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Og at dette skal 
foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

• Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse 
for oppføring av boliger før også vann og avløp (i tillegg til veg) er opparbeidet frem til 
tomtene. 

• Til orientering er det Tyristrand vannverk (privat) som leverer vann og eier 
vannledningene i området. De må kontaktes vedr. spørmål om vanntilknytning og 
kapasitet mht. brannvann. 

 

 

 

 

 Med hilsen 
 
 
 
 Svein Morten Lillevik Westgård 
  
telefon: 909 61 790 
e-post: svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 
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POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringerike kommune  
Miljø- og arealforvaltningen, areal- og byplankontoret 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

10/2729-24 14518/14 REG 355  10.06.2014 

 

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN NR. 355 "FEGRI" 

 
 
Det vises til saksframlegg og saksprotokoll fra møte i Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning 7.4.2014.     
 
Hjemmel for uttalelsen: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og Forskrift om 
miljørettet helsevern. 
 
Forslag til regulerte arealer for boligbygging ligger innenfor gul støysone fra Vikersundveien 
og tiltak som sikrer tilfredsstillende støyforhold for boligene i feltene B1 og B2 er nødvendig. 
Tilrettelegging av trafikksikkerheten på lekeplass i boligområdet, til gang- og sykkelvei 
(skolevei) til Tyristrand sentrum og opparbeiding av trafikksikker gang- og sykkelvei til 
busslomme må inngå i rekkefølgebestemmelsene som prioritert tiltak og ferdigstilles senest før 
boligene tas i bruk. Prinsippene om universell utforming av fellesarealer, lekeplasser og 
gangveiforbindelser må kunne oppfylles. 
 
 
  
 
 
 Med hilsen e.f. 
 
 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 







Berntsen Plan & Oppmåling AS
Ing. TrondBerntsen
Vinterroveien 3c
3517 HØNEFOSS
mob. 91 55 40 41
Mail: teodolit@online.no
ORG.NR.897819422

Bankforbindelse: Ringerike Sparebank
Kontonummer : 2280.35.29640

21.08.2014

Ringerikekommune
Planavdelingenv. Guro
Hønefoss

Vedrørendeinnsigelsefra NVE i forbindelse med Reguleringsplan FegrihøgdaPlanId 0605-355..

Jegvisertil brevfra NVEmedinnsigelsetil reguleringsplan,samtvårt møtevedrørendesaken

Underfølgervurderingersomer gjort i anledningsaken.

Visertil Flomogskredfarei forbindelsemedarealplaner,ogdevurderingersomhar blitt gjort i
forhold til dette..

Erfaringerfra området.

I 35 år har jeg arbeideti området.Jegharværtengasjerti mangebyggeprosjekteri dette området
bådeinnenoffentlig ogprivat næring.Blantanneti forbindelsemedutbyggingavnytt VAanleggfor
heleTyristrand-Vurderingeneer ogsåbasertpågraveprosjektersomFossumAS,Tyristrandhar
utført i dette området,samtsamtalermeddette firmaetognaboeri området. Senesti vårble det
gravdnyevannledningeri øvredel avområdet. Jegvardatilstedei forbindelsemedgravearbeidene.

Selver jegutdannetsomingeniørfra ByggogAnlegg medpraksisfra VAutbygging,byggog
oppmåling.

HenvisningveilederKap.2

Retningslinjenegjeld i utgangspunktetberre fare knytt til naturlege prosessarognaturleg
terreng, og ikkje fare knytt til menneskeskapteinngrep somkulvertar, skjeringar,
fyllingar ogandre tiltak knytte til byggjetomter.

Følgjanderettleiarar er lagdeved retningslinjene:
- ” Vurdering av områdestabilitetvedutbyggingpåkvikkleire ogandrejordarter med
sprøbruddegenskaper”
- ” Kartleggingog vurderingav skredfarei arealplaner”



Kommentar/vurdering:Det er ettermin formeningikkeknyttetnoenfarer til naturgitteforutsetninger
for detteområdet.Områdeter slakthellendemotTyrifjorden medenstigningpå ca.1: 17 (5,9%).Se
vedlagtelengdeprofil.Planleggingsområdetbestårav særdeleshardejord/ leirelag.I følgenaboerog
anleggsfirmahar detaldri værtnoenform for utglidninger,hverkenumiddelbareutglidningereller
utglidningerovertid. Stabilitetener god.Vedarkeologiskeutgravingerble detgravdi massene,ogvi
vurdertedetteogsåda.

Umiddelbartnedenforplanleggingsområdetligger fjellet grunt,og VA ledningeri områdetble sprengt
nedenkeltesteder.Et av husaer fundamentertpå fjell. Like østfor felteter detfjell i dagenvedpunkt
1 og 2. Sekart ogbilder.

Rundtmestepartenavområdetfinnesboligersomhar ståtti inn til 50år. Det har ikkeværtregistrert
problemeravnoenart. Mot nord-vestligger Fylkesveien,og heller ikkeher har detværtregistrert
problemer.

Avsetningenestykkelseer noeuviss,menpåbakgrunn av topologienrundt kandetantasat deikkeer
spesielttykke.Planområdetligger heller ikkei et typisk«løsneogutløpsområde».

Det vil heller ikkeforekommestoremasselagringeri forbindelsemedanleggsarbeidenesomkan
destabiliseredeleravområdet.

Veileder kapittel 3.1 Flaum
Generelt
Fare i sambandmedflaum i vassdrager knytt til følgjandeforhold:

kor stort areal somblir fløymt over

vassdjupnaogvassfarten i områda medoverfløyming

erosjonogmaterialtransport i vassdraget
Styrken på ogsamvirket mellom prosessanei vassdrageter avgjerandefor om det er fare
for materielle skadar ogeventueltfor liv oghelse.
Storleiken på ein flaum blir somregelgitt vedeit gjentaksintervall.Gjentaksintervallet er
det gjennomsnittlegetalet på år somgår mellom kvar gongdet oppstår ein flaum av same
storleik. Gjentaksintervallet for flaumar blir rekna ut på grunnlag av data for vassføringai
det aktuelle vassdragetover ei lang rekkje år. For vassdragutan slike data kan ein bruke
data frå liknande felt og flaumformlar somgrunnlag for å estimereeit gjentaksintervall
for ulike flaumstorleikar.

Kommentarertil flom:

I områdetherfinneshverkenelvereller bekkermedvassføring,ogdeterhellerikke andrevassdrag
somkangravesegfremtil områdetslik at detteskaperkomplikasjoner.Påkartetvisesnoenblå
strekersomindikerervannføring.Vannføringeneksistererkunvedlangvarigregnvær,ogdaerdetkun
avrenningfra jordenesomføresbort.Er mestå regnefor et sig.Ellerserdisseuttørket.

Pgamangelenpåvannføring, liten helling påterreng,samtgrunnensbeskaffenhetvil det ikke oppstå
skred i områdetsombeskreveti veilederenkap.3

Spesieltfor kvikkleireskredvedmarineavsetninger:



I hht NGU kart over løsmasser, så finnes det ikke grunnvannspotensiale i disse løsmassene. Området 

er også i hht NGU uegnet for infiltrasjon.  Skal et skred forekomme må det komme mengder med vann 

inn i massene som vasker ut saltinnholdet som holder platene sammen.. Da det ikke forefinnes 

vassdrag av noe slag, og heller ikke grunnvannspotensiale, så vil det ikke være sannsynlig at dette 

skjer i dette området, for deretter å utløse skred. 

Som tidligere dokumenter finnes det partier med fjell i området, og de marine avsettinger er derfor 

ikke så dype. NGU kart over løsmasser viser også noe fjell i dagen, og en del fjellskygger (under 

bakken). Dette er også med på å stabilisere området. 

 

NGU har heller ikke registrert opplysninger om noen typer ras og skred innenfor planområdet med 

tilstøtende områder, og dette er ikke vist på noen hendingskart. 

Det er heller ikke registrert noen form for rashendelser for planområdet i Ringerike kommune. 

Ved alle gravearbeider som  iverksettes vil det rettes spesiell fokus på grunnforholdene, og eventuelle 

nødvendige tiltak vil bli utført ved behov. Dette punkt kan om ønskelig tas med i bestemmelser for 

reguleringsplan. 

Andre typer løsmasseskred, snøskred og sørpeskred er utelukket i området da hellingen er kun 6%.  

Kapittel 6.3 Tilrådd kompetanse for utgreiing av flaum- og 
skredfare 
Utgreiing av potensielle fareområde på kommuneplannivå kan i utgangspunktet utførast 
av kommunen sjølv, basert på eksisterande kartlegging og lokal kunnskap. Det går fram 

av dei enkelte punkta i kap. 6.4.1 i kva for tilfelle det blir tilrådd å bruke fagkyndige. I dei 
tilfella kommunen gjer ei eiga vurdering og overprøver nasjonale aktsemdskart, må 



grunngivingaverekonkretog kunneetterprøvast.
Detaljert farekartleggingpå reguleringsplannivåskal utførastavein fagkyndigperson.
Det finst ikkjenokaeigautdanningsomgir kompetansesomfagkyndigflaum-eller
skredekspert.Slik kompetansekanein oppnågjennomein kombinasjonav relevante
teoretiskekunnskaparog lang og variert erfaring.Fleire fagområde,oftei kombinasjon,
kangi slik bakgrunnskunnskap.Nokrerelevantefagogkombinasjonar:

Flaum:hydraulikk/hydrologi/meteorologi/naturgeografi

Snøskred:meteorologi/ingeniørgeologi/naturgeografi

Jord-,stein-og fjellskred:geologi/ingeniørgeologi/geoteknikk

Kvikkleireskred:geoteknikk/geologi/byggje-oganleggsteknikk

Anbefaltutredningpådeulike plannivåene:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Områderderdetermulig (potensiell)skredfareidentifiseres/avgrenses.Dersomdetikke er
potensiellefaresonersomberørerplanområdeterplanenklarerti forhold til dennetypenskred.
Reguleringsplan/bebyggelsesplan:
Dersomdeterpotensiellefaresoneri planområdetutredesskredfareni sonenei forhold til
kravene/sikkerhetsnivåenei kap.3. Det utredeshvilke stabiliserendetiltak someventueltmå
gjennomføresi ogutenforplanområdetfor å oppnåtilstrekkeligsikkerheti samsvarmedtabell3.1og
fig. 3.1.

Byggesak:
Tilstrekkeligsikkerhetdokumenteresi samsvarmedkravenei kap3. dersomdetteikke er gjort i
forbindelsemedreguleringsplan/bebyggelsesplan.Sikringstiltakplanleggesvedbehov.Tilstrekkelig
sikkerhetdokumenteresfor gjennomføringsfasenog for situasjonetterutbyggingen.



 
 
Flytskjema basert på erfaringer og tilgjengelig materiale vedrørende dette for det aktuelle 
området: 

 



 
 
Basert på vurderinger og flytskjema, samt endring i reguleringsbestemmelser håper vi at NVE kan 
trekke sin innsigelse. 
 
Med hilsen Trond Berntsen. 
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Trekking av innsigelse - Detaljregulering for boliger på Fegrihøgda - 

Ringerike kommune - Plan 0605_355 

Vi viser til brev av 25.8.2014 med forespørsel om vi kan trekke innsigelsene til detaljreguleringsplan for 

Fegrihøgda. Vi viser også til vårt brev av 10.6.2014 der vi hadde innsigelse til planen.  

Bakgrunnen for vår innsigelse var at det ikke gikk frem hvordan fare for skred var vurdert i planen.  Så 

lenge løsmassekart viser tykke marine avsetninger og det er raviner i nærheten, mener vi at det må 

begrunnes nærmere hvordan skredfaren er vurdert.  

Vedlagt brevet fra kommunen datert 25.8.2014 lå en nærmere beskrivelse av grunnforholdene i området. 

Vurderingene er gjort av Berntsen Plan & Oppmåling AS. I vurderingene fra Berntsen er det redegjort 

for at det er grunt til fjell rett nedenfor planområdet. Det går også frem at ett av husene i området er 

fundamentert på fjell. Vi ser at Berntsen har tatt utgangspunkt i våre retningslinjer og veiledere. Til 

informasjon ser det ut til at Berntsen ikke har brukt de nyeste utgavene. Reviderte retningslinjer for nr 

2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og revidert veileder nr 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred» ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider.  

I denne saken mener vi at det her er gitt en god begrunnelse for at det ikke kan gå større områdeskred, 

siden det her er dokumentert at det er grunt til fjell. En slik vurdering av grunnforholdene burde vært 

med i beskrivelsen av planområdet ved offentlig ettersyn. En slik aktsomhetsvurdering kan også gjøres 

av kommunen selv. I den nye kvikkleireveilederen kap 4.5 ligger det en prosedyre for utredning av 

aktsomhetsområder og faresoner. Ved å følge disse trinnene vil det går frem om det trengs nærmere 

utredning av grunnforholdene eller om området ligger utenfor aktsomhetsområder for kvikkleireskred.  

Med bakgrunn i at det er grunt til fjell og fjell i dagen innenfor planområdet har NVE ikke lenger 

grunnlag for innsigelse til detaljreguleringsplan for Fegrihøgda.  

 

 

 



 
Side 2 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Buskerud 
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