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Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) –  

samarbeide mellom kommuner rundt Tyrifjorden  

 

Arkivsaksnr.: 14/1470   Arkiv: K54 &29  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande, dat. 28.08.14. 
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Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) – 

riving av falleferdige hus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1346   Arkiv: L04  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh), dat. 09.10.14. 
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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 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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2. Tertialrapport - august 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/887   Arkiv: 24  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/14 Formannskapet 21.10.2014 

129/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer 

som følge av økonomisk stilling pr 2. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 

økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 2 mill. kroner mer enn budsjett 

i 2014, antall årsverk i kommunen er synkende og sykefraværet er noe høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2014. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 
 

2. Tertialrapport: 

Tertialrapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  
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Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000  

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og 

omsorg har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i 

forhold til budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 mill. 

kroner. Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

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 
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og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på 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 lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

• 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.  

 

 

Felles drift på Schjongslunden: 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 88/11, 30.juni 2011:  

«FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  

Vedtak:  

1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden. 

2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter fra 

Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre 

interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn at 

Rådet for Ringeriksregionen trekkes med. Utvalget gis i mandat å utrede konkrete 

forslag til løsning med fremdriftsplan for ferdigstillelse høsten 2013.  

3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som del 

av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske eierskapsmodeller, 

også regionale.  

4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for felles drift av alle anleggene i 

Schjongslunden.  

5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg 

slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.  

6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over 

sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være ivaretatt 

før hallen kan tas i bruk.» 

 

I punkt 4 i vedtaket, skulle det utredes mulighet for felles driftsselskap for drift av alle 

anleggene i Schjongslunden (Både Flerbrukshallen og de rent kommunale idrettsanleggene). 

Hensikten var at et slikt felles selskap i samarbeid med øvrige aktører skulle ivareta all drift 

av samtlige idrettsanlegg på Schjongslunden og at dette skulle gi synergier gjennom 

fellesskap, mer effektiv drift og økt innsats fra frivillige. 

Flerbrukshallen AS har etter dette etablert et eget heleid selskap, Schjongslunden Drift AS. 

Selskapet er ikke-kommersielt og det skal ikke tas utbytte fra selskapet. I tillegg til at 

Flerbrukshallen AS selv skal benytte selskapet for drift og vedlikehold, er Schjongslunden 

Næring og Hønefoss Stadion AS aktuelle for kjøp av tjenester fra Schjongslunden Drift AS. 

Rådmannen har undersøkt mulighetene for å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester direkte fra 

fra Schjongslunden Drift AS for kommunens egne anlegg på Schjongslunden. 
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Kommuneadvokatens vurdering er at lovverket for offentlige anskaffelser ikke åpner for 

dette.  

Rådmannen har derfor vurdert muligheten for å legge kommunens behov for tjenester på 

Schjongslunden ut på anbud. Målsettingen var en konkurranse som skapte synergier, lavere 

kostnader og økt bruk av frivillighet. Imidlertid er dette små volum og tjenestenes innhold 

krever en detaljeringsgrad som medfører det motsatte av intensjonen. Eksempelvis vil en 

konkurranse kreve at malearbeid beskrives med når og hvor og vil bli priset med 

leverandørens priser mens behovet er å male ved behov samt å gi frivillige muligheten til å 

gjøre dette på dugnad.   

Rådmannen vil derfor i stedet ta initiativ til å etablere en forpliktenmde samarbeidsarena med 

aktørene på Schjongslunden. Kommunens behov for tjenester må da ivaretas gjennom egen 

bemanning, bruk av frivillighet og / eller ved konkurranseutsetting av enkelttjenester felles 

med samarbeidet eller kommunen alene alt avhengig av hva som er formålstjenlig. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 

korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for 

kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrere 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. 

Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket 

på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle 

driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til 

denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere 

merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære 

engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år. 

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. Noen tøffe 

valg blir gjort på veien, men 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. 
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Vedlegg 
2. Tertialrapport – august 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. tertial 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/869   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/14 Formannskapet 21.10.2014 

130/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et svært lavt nivå i 2014 på grunn av ekstraordinære 

finansinntekter. For de mest likvide omløpsmidlene er likviditetsutviklingen bekymringsfull 

selv om likviditetssituasjonen totalt sett har bedret seg etter aksjesalget i RIK. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet 

skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet. 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Det 

skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av gevinstrealisering i forbindelse 

med RIK-salget og høyere utbytte enn budsjettert. I tillegg blir renteutgiftene lavere enn 

budsjettert på grunn av lavt rentenivå og at årets låneopptak til investeringer både blir lavere 

og utført senere på året enn opprinnelig planlagt. 

 

Samlet nettoverdi er mer positiv per 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Det skyldes 

hovedsakelig salget av 150 RIK-aksjer. Dersom det ses bort fra midlene fra dette aksjesalget, 

har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i forhold til samme tid i 2013. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2014, men likviditetsprognosen viser at den høyst 

sannsynlig må benyttes utover høsten. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 

tråd med prognosen i 1. og 2. tertial. 

 

 

Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. tertial. 

Men de finansielle midlene fra aksjesalget i RIK er inkludert i likviditetsgradene, og dette er 

også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank. For å illustrere hva som skjer når 

midlene ikke lenger inngår i de mest likvide omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært om 

lag 0,65 og havnet under anbefalt nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor. 

 

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i 

kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er dårligere enn 

det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. 
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Det er ikke per nåværende tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra 

aksjesalget i RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Kommunens andel av utbyttet fra Ringerikskraft er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 

mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,8 mill. 

kroner og til ikke-rentable investeringer på 27,76 mill. kroner i 2014. Låneopptakene er hittil 

ikke foretatt, men vil mest sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. 

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. 

kroner i 2014. Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 

omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester 

for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent. 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 

 Rådmannens vurdering 
Aksjesalget i RIK gir ekstraordinære finansinntekter inneværende år. Netto finansutgifter vil 

med andre ord bli betydelig høyere neste år, selv om plassering av midlene fra salget av 150 

RIK-aksjer forventes å gi høyere avkastning enn før salget. Kommunen har en stor utfordring 

med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet, og driftsutgiftene må reduseres. 

 

Situasjonen med hensyn til driftslikviditeten er fortsatt like bekymringsfull. Midlene fra 

salget av RIK-aksjene skal anses som langsiktig plassering og vil ikke inngå som en del av 

driftslikviditeten. 

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2014 

 
 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Arkivsaksnr.: 14/1097   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

165/14 Formannskapet 21.10.2014 

131/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret besluttet den 13.desember 2012 å nedsette et tverrpolitisk utvalg med 

følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen forelå i juni 2013 og anbefaler særskilt innsats på 

tre områder som har potensiale for å gi stor effekt. De tre områdene er: 
1. Reduksjon av sykefravær 

2. Effektiv arealbruk  

3. Kostnadseffektive tjenester. 

Som et ledd i arbeidet med kostnadseffektive tjenester foreligger nå en utredning som 

sammenlikner kostnad og kvalitet med andre kommunale, private og ideelle aktører for tre 

kommunale tjenester: drift av sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og 

eiendomsdrift. 

Utredningen skal benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen eventuelt skal 

konkurranse-utsette deler av sin virksomhet (jfr Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen). 

 

Beskrivelse av saken 

Sammenlikningsrapportens konklusjoner er: 
1. Ringerike kommune har dyre plasser i sykehjem sammenliknet med privat drift.  Privat drift 

vil antakelig koste 100 000 kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 

18 millioner kroner pr år. Sykehjemstrukturen med mange små sykehjem er en del av 

forklaringen. Ringerike har små og tungdrevne sykehjem. Store og rasjonelt bygde sykehjem 

kan drives mer effektivt enn små. Det viser sammenlikningstallene. En alternativ løsning for 

Ringerike er å samle alle sykehjemsplassene i ett eller to store sykehjem. 

2. Ringerike har billig hjemmebaserte ambulerende tjenester (hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie). Private løsninger vil ikke gi lavere ressursinnsats. 

3. Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det er mulig å få 

billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse er 4-5 millioner kroner pr år. 

4. Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som vertskommunene. 

5. Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger. Rapporten anbefaler ikke opprettelse 

av kommunale foretak fordi dette er mest egnet for store kommuner. 
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6. Utredningen kan ikke dokumentere at kvaliteten i tjenestene er høyere i Ringerike enn 

andre steder. 

Rapporten gir avslutningsvis noen betraktninger rundt fordeler og ulemper ved å kjøpe 

tjenester fra private eller kommunale/interkommunale selskaper og krav til kompetanse og 

ressurser internt i kommunen ved organisering i bestiller – utfører modell.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

Rapport «Ringerike 2020» 

Handlingsprogram 2014 – 2017 

Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, 

Ringerike kommune. Rapport fra KPMG, 20.september 2013.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

Se sak 13/322 i ESA 

Se vedtak i sak om evaluering av Bestillerenhet.. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning 

Når konkurranseutsetting skal vurderes er det med utgangspunkt i oppgaven til den 

tverrpolitiske komiteen nedsatt i desember 2012. Komiteens hovedoppgave var 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Basert på konklusjonene i sammenlikningsrapporten er rådmannens vurdering av spørsmålet 

om konkurranseutsetting avgrenset til funnene om sykehjemsplasser og eiendomsdrift. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Sykehjem 

Alternativ I – kjøp fra andre 

Sammenlikningsrapporten er tydelig i konklusjonen om størrelse på sykehjemmet som 

grunnlag for rasjonell drift. Samtidig vises ett eksempel i rapporten (Askøy, Kleppestø 

Attendo) hvor et lite sykehjem med 20 plasser koster omtrent 200 000 kroner mindre enn 

kommunale plasser i Ringerike. Enhetskostnadene i Ringerike varierer og det billigste 

sykehjemmet i Ringerike (Tyribo) drifter med 30 plasser til omtrent 50 000 kroner høyere enn 

privat drift i Askøy.  

Den demografiske utviklingen i Ringerike tilsier at vi har behov for flere heldøgns 

omsorgsplasser fra 2021.  

Den tradisjonelle løsningen for heldøgns eldreomsorg er institusjon, mens nasjonale 

myndigheter vektlegger et prinsipp om «smått er godt» for morgendagens løsninger. Dette er 

blant annet basert på kunnskap om at en av de største brukergruppene som vil ha behov for 

bolig tilrettelagt for omsorgsformål er demente. I dag har nesten 80 % av alle som bor i 

norske sykehjem en demenslidelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer 

med at små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har gunstig effekt på personer med 

demens. Brukergruppen har roligere adferd i mindre, oversiktlige enheter med hjemlig miljø. 

Smått er godt er derfor blitt et begrep innen demensomsorgen (Landmark mfl., 2009). En 

kombinasjon av de to ulike tradisjonene er under utvikling i kommunene. På den ene siden 

begynner sykehjemmene å likne fullverdig boliger og på den andre siden bygges dagens 

omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement og alternativ til sykehjem. Det 

er i tidligere utredninger om effektiv utnyttelse av arealer til heldøgns omsorg i Ringerike 
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kommune pekt på muligheten for å erstatte dagens sykehjemsplasser med ett stort bygg og 

benytte dagens institusjonsbygg til omsorgsboliger.  

Ved bygging av ett eller to nye sykehjem slik sammenlikningsrapporten anbefaler må 

nasjonale prinsipper legges til grunn.  

Sammenlikningsrapporten viser et potensiale for mer effektiv drift av dagens sykehjem ved 

privat drift, også for små sykehjem.  

Sammenlikningsrapporten viser at det er variasjon i enhetskostnader mellom sykehjemmene i 

Ringerike. Det gir grunnlag for økt fokus på driftskostnadene i dagens organisering. 

 

Alternativ II - egen regi 

Uansett innkjøp av tjenester fra private eller foretak, må det skilles organisatorisk mellom 

bestiller-rollen og utfører-rollen. Med anbudsmodellen følger en formalisering og bruk av 

kontrakter. Kontraktene bygger på at det er bestiller som avgjør nivået på tjenestetilbudet. 

Hvis det er for lite i det enkelte tilfelle, er det ikke utførers ansvar. Utfører har kalkulert 

kostnadene ut fra bestillingen som ble gitt, og fortjenesten ligger i å gjøre bare det som er 

avtalt (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Anbudsmodellen bidrar til en standardisering av tjenestene. Kritikken mot modellen er at 

omsorg ikke er en vare som kan standardiseres, at omsorg handler om møte mellom 

mennesker (sosial relasjon mellom den som mottar og den som gir) og kjennetegnes av det 

uforutsigbare. (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Ringerike kommunes helse og omsorgstjeneste er allerede organisert i en bestiller-utfører 

modell med et kontor for tjenestetildeling. Formålet er «å sikre lik vurdering og 

saksbehandling ved utarbeidelse av enkeltvedtak og en rettferdig fordeling av tjenestene».  

Inntil nylig hadde helse- og omsorg også innsatsstyrt finansiering av tjenestene der pengene 

fulgte vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet fordi nytteverdien av modellen 

ikke stod i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Anbudsmodell og kjøp av tjenester fra 

andre vil kreve en gjeninnføring av innsatsstyrt finansiering.  

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2013, ved hjelp av KPMG, en evaluering av 

tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse- og omsorg. En av vurderingene i 

rapporten er «..at det er et tydelig forbedringspotensial på flere områder. Blant annet kan 

samsvar mellom bistandsbehov og vedtak og en mer sammenhengende tiltakskjede forbedres 

gjennom tettere samhandling mellom Bestillerenhet, brukere og utførere». Bruk av 

anbudsmodeller og kontrakter vanskeliggjør slikt strategisk utviklingsarbeid, selv om private 

leverandører bringer med seg kompetanse. 

Rapporten Ringerike 2020 anbefaler å jobbe helsefremmende med stor grad av involvering av 

brukere, satse på kompetanse i ytterste ledd der hvor ansatte møter brukere («moment of 

truth») og på den måten tilrettelegge for utvikling ut og effektivisering av tjenestene. 

 

Rådmannens vurdering - sykehjem 

Gjennom budsjettet for 2014 gjennomføres innsparinger i alle tjenester i kommunen, også i 

sykehjemmene. Så langt i 2014 viser disse enhetene at de tilpasser seg vedtatt budsjett. 

Rådmannen vil gi disse tjenestene mulighet til å fortsette effektiviseringsarbeidet med mål om 

å komme ned på nivå som er konkurransedyktig i forhold til privat drift. Rådmannen vil 

derfor ikke foreslå privat drift på nåværende tidspunkt.  

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Eiendomsdrift/renhold 
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Sammenligningen viser at Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner både har 

billigere og dyrere kommunalt renhold. I forhold til privat renhold, er Ringerike kommune 

gjennomgående dyrere. Noe av årsaken i forhold til privat renhold ligger i pensjonskostnader. 

 

Rådmannens vurdering – Eiendomsdrift/renhold 

Rådmannen ser ikke noen grunn til at Ringerike kommune skal ha dyrere kommunalt renhold 

enn den kommunen med laveste kostnader for kommunalt renhold. Sammenligningstallene er 

fra 2013 og rådmannen har allerede redusert renholdet med 3,2 årsverk i 2014. Arbeidet med 

å redusere renholds kostnader ytterligere vil fortsette også utover høsten og i 2015. Dette 

gjøres ved: 

 

 Vurdering av om organiseringen innen renhold kan effektiviseres 

 Vurdering av om selve renholdet kan gjennomføres til lavere kvalitet / mer effektivt men 

samtidig innenfor INSTA800 

Inntil videre vil ikke kommunale renholdere som slutter bli erstattet. Arealene skal helt eller 

delvis ivaretas av andre kommunale renholdere uten økning av tidsbruk alternativt kjøpes av 

private dersom det ikke er mulig å ivareta arealene uten økt tidsbruk. Det må derfor 

gjennomføres en konkurranse slik at kommunen kan kjøpe privat renhold til dette formålet. 

Rådmannen har også iverksatt et eget arbeid med organisering av tekniske områder. Etter 

planen skal denne behandles samtidig med saken om «Sammenligning av kostnader og 

kvalitet». Arbeidet med organisering av tekniske områder anbefaler en «bestiller – utfører»-

modell. Dette er en viktig modell uavhengig av om kommunen ønsker å profesjonalisere og 

effektivisere egen drift eller om kommunen senere ønsker å konkurranseutsetter deler av 

driften. Det er viktig at kommunens bestiller rolle har riktig kompetanse. Bestiller rollen er 

oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet på tjenesten, kjøpe inn 

tjenesten (rådmannens anmerkning; gjelder også dersom tjenesten leveres av intern utfører) 

og kontrollere kvaliteten på produktet (ref Agenda Kaupangs rapport Ringerike kommune 

Kostnader og kvalitet).  

Rådmannen anbefaler derfor at eventuell konkurranseutsetting av renhold ikke drøftes eller 

vurderes før Ringerike kommune har opparbeid en tilfredsstillende bestiller rolle med riktig 

kompetanse. 

Parallelt med dette må det høye sykefraværet innen renhold analyseres og det må settes inn 

motvirkende tiltak. 

Rådmannen vil i forslag til økonomiplan 2015-2018 fortsette effektivisering av tjenestene og 

tilpasse tjenesten til lavere ressursinnsats. 

  

 

 

Vedlegg 

Kostnader og kvalitet – sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendomsdrift, rapport pr 

11.8.2014 utarbeidet av Agenda Kaupang. 
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 Ringerike kommune, 06.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Elisabeth Djønne 
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Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet  

 

Arkivsaksnr.: 14/383   Arkiv: H07  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

167/14 Formannskapet 21.10.2014 

132/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets faktiske 

kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok 12.12.2013 i sak 144/13: 

Det gis ikke økt budsjett til RingeriksKjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i oppdrag å 

utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til 

lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 1. kvartal 2014 

 

Beskrivelse av saken 
  

Historikk 

RingeriksKjøkken ble i 2002 vedtatt etablert ut i fra følgende fire hovedforutsetninger: 

1. Realisere stordriftsfordeler ved at all matproduksjon som den gang ble utført ved 

Hønefoss, Nes, Sokna, Tyribo og Norderhov sykehjem ble samlet ett sted. Dette gjaldt 

både i forhold produksjon og innkjøp. 

2. Unngå de store utgiftene som ville påløpe da samtlige kjøkken ikke lengre opprettholdt 

godkjenning som produksjonskjøkken av mattilsynet. Både Hønefoss og Norderhov var 
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stengt (kommunen leide i denne perioden kjøkkenkapasitet av forsvaret på Eggemoen) og 

de andre stedene drev på midlertidige dispensasjoner. 

3. Kommunen ønsket å sikre matproduksjonen ved framtidige etableringer både av 

bofellesskap og sykehjem, uten å måtte investere nye kjøkken, produksjonsutstyr og 

kjøkkenbemanning. Hvelven var under planlegging, og Austjord kjøpte mat fra Jevnaker 

kommune på dette tidspunkt. 

4. Etablere produksjonsmetoder som sikret videre muligheter for matombringing (middag) 

til hjemmeboende. 

Det var en klar føring i prosessen at RingeriksKjøkken skulle dimensjoneres for kommunens 

eget bruk i overskuelig framtid. Dette medførte at kjøkkenet i startfasen fikk en viss 

reservekapasitet. Det ble også vedtatt at all tilgjengelig reservekapasitet ved det nye 

RingeriksKjøkken skulle søkes solgt. 

Etableringen førte til store driftsmessige besparelser. Disse framkom i hovedsak som: 

 Reduserte kostnader til renhold, vaktmester, ledelse og merkantile funksjoner. 

RingeriksKjøkken håndterer i stor grad disse tjenestene med eget personell 

 Reduserte vedlikeholdskostnader og investeringer på tidligere nedslitte kjøkken. 

 Redusert bemanning i produksjon. 

 Rimeligere innkjøp og redusert svinn på grunn av stordriftsfordeler og bedre logistikk. 

 Redusere behovet for investeringer i kjøkken ved framtidige utbygginger 

omsorgsetablissementer med heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

De bemanningsmessige reduksjoner viste seg ved oppstartstidspunktet å utgjøre 11 årsverk, eller 

en økonomisk besparelse på ca. 5,5 mill. kroner årlig. I tillegg førte investeringen til besparelser 

som ble generert av redusert behov for opprusting av sykehjemmenes kjøkken til 

produksjonskjøkken, bedre logistikk, redusert svinn, større/koordinerte innkjøp og 

arbeidsinnsats kun på hverdager. Samtidig ble driftskostnadene ved sykehjemmene redusert i 

forhold til elektrisk kraft, forbruksmateriell o.l..  Med andre ord; en av de mer vellykkede 

investeringer kommunen har gjort.  

Det ble vedtatt at eventuelt ytterligere positive økonomiske konsekvenser av etableringen av 

RingeriksKjøkken på sikt, skulle gå til generell styrking av pleie og omsorgstjenesten. 

 

Dagen situasjon 

Med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 11/93 den 30.6.2011 

«RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse og 

omsorg», ligger RingeriksKjøkken nå inne i vedtatt budsjett 2014 med følgende: 

Hovedkjøkken inkl. administrasjon: 

Lønn og sosiale utgifter:  4 960 444,- 

Kjøp av varer og tjenester:  5 221 471,- 

              10 181 915,- 

Salgsinntekter    -          7 880 428,- 

Refusjoner    -             428 596,- 

Netto driftskostnader:    -          1 872 891,- 
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At ikke hovedkjøkkenet budsjetteres i driftsmessig balanse, framkommer ved at egne 

institusjoner og servicesentra ikke betaler beregnet porsjonspris, men råvarekostnader. 

 Servicesentra (Krokenveien og Hov) er pr. i dag administrativt lagt inn under RingeriksKjøkken 

med følgende budsjett: 

Lønn og sosiale utgifter:  2 869 350,- 

Kjøp av varer og tjenester:  1 939 620,- 

     4 808 970,- 

Salgsinntekter (kafeteriasalg)   -         2 359 736,- 

Refusjoner     -            189 976,- 

Netto driftskostnader:     -         2 259 258,- 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen oppfatter at kommunestyret i sitt vedtak ber om en utredning av alternative 

driftsformer til dagens drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.  

 

Krav til lønnsomhet 

Dagens etatsorganisering er ikke optimal for et kjøkken som skal drive med krav til lønnsomhet, 

da dette igjen fordrer at kjøkkenet kan være en profesjonell aktør i et marked. Dette understøttes 

av rapporten fra «Deloitte» av november 2011 «RingeriksKjøkken - Driftsanalyse og 

konsekvensutredning», som konkluderte med følgende:  

«Spørsmålet om å vurdere ulike organisasjonsformer for kjøkkenet er ikke relevant så lenge 

oppgavene er relatert til produksjon av mat til kommunens egne bistandstrengende, og at dette 

sannsynligvis løses best innenfor dagens etatsmodell».   

RingeriksKjøkken har i utgangspunktet fem sentrale salgssegmenter: 

1. Salg til egne institusjoner 

2. Salg til servicesentra 

3. Salg til hjemmeboende 

4. Salg til andre kommuner 

5. Salg til andre/Catering 

 

Punkt 1 og 2 vil være relativt ukompliserte å forholde seg til, da disse «kundene» er kommunen 

selv, og man kan enten vedta at leveranser til disse skal skje fra kommunens eget kjøkken, eller i 

forhold til anbud. Disse leveransene er et lovpålagt kommunalt ansvar. Det kan derfor stilles 

spørsmål om hvor heldig det er at RingeriksKjøkken i dag er organisert under Helse og omsorg, 

som også er kjøkkenets største kunde.  Punkt 3,4 og 5 er mer utfordrende, da disse er 

markedsorienterte.  

Ad. pkt. 3. Dette markedet kan det være svært lett å prise seg ut av. Porsjonspriser vil fra 

kundens side alltid bli sammenlignet med tilsvarende produkter fra «Fjordland», uavhengig av 

porsjonsstørrelser, næringsinnhold, tilberedning og tilbringertjeneste. Rådmannen har til 

sammenligning innhentet priser fra andre og sammenlignbare kommuner for 2014 (pr. porsjon 

inkl. dessert): 
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  Ringe- 

rike 

Jevnaker Hole Moss Drammen Gjøvik Kong- 

svinger 

Skedsmo 

Pris/porsjon 

til bruker 

55,- 90,- 65,- 75 85,- 83,- 74,- 69,- 

 

Som det framkommer varierer porsjonsprisen relativt mye. Kjøkken som ikke selv bærer alle 

kostnader ved produksjon, og som ikke har krav til lønnsomhet fra eier, vil kunne ha lave 

porsjonspriser. Det samme vil kjøkken som har store produksjonsvolum, da økt volum gir 

reduserte produksjonskostnader. 

Den prisen som er vedtatt i Ringerike kommune er svært lav, og må økes dersom 

RingeriksKjøkken skal ha et prisnivå som ”speiler” de faktiske produksjonskostnadene og 

dermed framstår som selvkost. Rådmannen vil komme tilbake til framtidig prisnivå i 

budsjettbehandlingen. 

Ad. pkt. 4: Rådmannen ser at det kan være et markedspotensial som RingeriksKjøkken vil kunne 

utnytte, men rådmannen vil advare mot optimistiske anslag i utgangspunktet. Dette fordi: 

 RingeriksKjøkken ble vedtatt etablert uten et definert volum for å betjene et eksternt 

marked. Nå vil man være avhengig av en reservekapasitet, som vil være variabel alt etter 

hvor stort kommunens behov til enhver tid vil være, og leveringsdyktighet/stabile 

leveranser vil være avgjørende i forhold til markedsandeler. 

 RingeriksKjøkken har så langt ikke et etablert markedsføringsapparat mot et eksternt 

marked. 

 RingeriksKjøkken har så langt ingen salgsorganisasjon/apparat for å formidle og omsette 

produksjonen.  

Ad. pkt. 5: Catering vil som regel (i hvert fall i starten) være i «småskala» og ikke ha det 

potensialet for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som stordrift kan generere. Samtidig er en viss 

cateringsaktivitet positivt både for å markedsføre bedriften og for opprettholdelse av kompetanse 

og kreativitet blant ansatte samt praksisarena som lærlingebedrift. Markedet er usikkert, men 

erfaringer fra sammenlignbare kjøkken, f.eks. Drammen Kjøkken KF tilsier at markedet er der. 

 

Mulige organisasjonsformer 

Dersom RingeriksKjøkken skal imøtekomme de krav som stilles i kommunestyrets vedtak, bør 

en slik virksomhet organiseres enten som et KF (Kommunalt foretak), et AS (Aksjeselskap) eller 

som del av den kommunale virksomheten. Følgende forhold må vurderes:  

 Eierskap. Skal kommunen være eneeier? 

 Kommunestyrets og rådmannens behov for oppfølging, styring og kontroll? 

 Virksomhetens behov for selvstendighet og frihet til å operere i et marked? 

 Forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser? 

 Forhold til merverdiavgift og kompensasjon? 

 Økonomisk risiko? 

 Forhold til de ansatte, - kommunen som arbeidsgiver? 

 Trygghet for leveranser/leveringssikkerhet? 

 Behov for virksomhetsoverdragelse? 
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1. Kommunalt foretak (KF) 

Dersom kommunestyret ønsker å gi RingeriksKjøkken en noe mer selvstendig stilling enn det 

som er tilfelle i den tradisjonelle etatsmodellen, kan organisering som et kommunalt foretak 

(KF) etter kommunelovens kapittel 11, være aktuelt. Det må da opprettes et eget styre i samsvar 

med kommunelovens bestemmelser. Foretaket er ikke en egen juridisk person/enhet, men en del 

av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for alle foretakets forpliktelser. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 

innebærer ikke denne formen noen virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Slik organisering skaper dermed sjeldent konflikter i forhold 

til partene. 

Et KF ledes av et styre som er utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et eierorgan 

på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under 

styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt kommunestyrets 

budsjettmyndighet. Rådmannen har imidlertid ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

overfor foretakets daglige leder, men kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak 

skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Denne organisasjonsformen er relativt ny i norske kommuner, men det finnes likevel en del 

erfaringer. Mange opplever slik organisasjonsformen som krevende. Den friheten som ligger til 

et eget styre, og frikoblingen fra rådmannens direkte ledelse og kontroll, kombinert med at 

foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og at kommunen hefter ubegrenset for alle 

foretakets forpliktelser, krever en helt annen rolleforståelse, rolleavklaring og eierstyring enn 

norske kommuner har tradisjon for. Mange kommuner erfarer at det kan være vanskelig å skape 

god nok forståelse for ansvarsforhold og oppgaver i forhold til slike styreverv blant politikere 

som er valgt inn i kommunestyret på helt andre betingelser, og velger konsekvent å utpeke styrer 

etter andre kriterier. 

Departementet har, etter påtrykk fra flere kommuner utredet muligheter for en lovendring slik at 

et KF kan være et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at dersom en kommune har behov 

for en selskapsdannelse der det er hensiktsmessig at selskapet opererer som eget rettssubjekt, så 

bør dette løses ved at selskapet organiseres som et AS. 

 

2. Aksjeselskap (AS) 

Et aksjeselskap (AS) organiseres og styres etter bestemmelsene i aksjeloven. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. Et AS kan eies av en kommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, og 

selskapet kan bl.a. ta på seg gjeldsbyrder uten at kommunen som eier hefter for disse. 

Dette er en selskapsform som er godt egnet hvis motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er 

muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av kommunens 

økonomiske risiko. Rådmannen oppfatter at dette ikke er det primære motivet i forhold til 

RingeriksKjøkken, j.fr tidligere vedtatte eierstrategi. 

Et KF utfører oppgaver på vegne av kommunen i motsetning til et AS som utfører de samme 

oppgavene for kommunen. Dersom kommunen etablerer et AS vil man måtte gjennomføre en 

virksomhetsoverdragelse, der ansatte må forholde seg til selskapet som ny arbeidsgiver. 
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3. Kommunal resultatenhet 

Intensjonene i kommunestyrets vedtak kan også ivaretas ved at RingeriksKjøkken organiseres 

som i dag i en kommunal driftsenhet.  

Fokus på inntekter ved eksternt salg må styrkes slik at kommunestyrevedtakets krav til 

lønnsomhet (12.12.2013 i sak 144/13) imøtekommes. Budsjett og regnskap må settes opp slik at 

de reelle kostnader og faktiske inntekter for kjøkkenet demonstreres. Dette innebærer innføring 

av en form for internfakturering, slik at RingeriksKjøkken betaler internhusleie (inkl. 

vedlikehold, kapitalkostnader og serviceavtaler). Likeens andel av administrative 

overheadkostnader og fellesutgifter. Disse kostnadene er i dag budsjettert andre steder i 

kommunen, og nødvendige overføringer må gjøres. Ut over dette må kjøkkenets kostnader finne 

sin dekning gjennom salgspris. Institusjonene og brukere i hjemmetjenesten må betale 

kjøkkenets faktiske kostnader (innbefattet overheadkostnader som i dag ikke belastes kjøkkenet) 

gjennom en reell pris på de produkter som blir levert. 

Dagsentra og servicesentra må etableres med egne budsjett, og betale for maten på lik linje med 

institusjonene. Matleveranser til de forskjellige driftsenhetene kontraktsfestes, likeens priser. 

Dermed oppnår driftsenhetene forutsigbare kostnader og RingeriksKjøkken forutsigbare 

inntekter. I denne modellen står kjøkkenet fritt til å øke eksternt salg. 

 

Framtidig organisasjon 

For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en drift av RingeriksKjøkken basert på 

forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet, vil RingeriksKjøkken kunne organiseres 

både som et KF, der styret pålegges å planlegge sin virksomhet i tråd med kommunens 

eierstrategi for selskapet (forslag vedlagt) og vedtekter (forslag vedlagt), eller som en kommunal 

driftsenhet. 

RingeriksKjøkken består i dag av en sentral produksjonsenhet og to servicesentra (Krokenveien 

og Hov). Dersom RingeriksKjøkken skal driftes basert på forretningsmessige prinsipper og krav 

til lønnsomhet, må dagens produksjonsenhet (storkjøkkenet) isoleres som eget foretak eller 

kommunal driftsenhet/etat. Driftsansvaret for servicesentra/dagsentra bør legges i den 

kommunale linjeorganisasjonen, som tilføres nødvendige budsjett/driftsmidler ved 

omdisponeringer innen budsjettet. Det kan selvsagt også vurderes å la RingeriksKjøkken 

fortsette å drifte kafeteria/servicesentre med den erkjennelse at denne virksomheten aldri vil 

kunne generere overskudd. Drammen kommune kompenserer for eksempel dette ved å 

subsidiere denne delen av virksomheten med et direkte driftstilskudd til Drammen Kjøkken KF. 

Det er viktig at en kommunal subsidiering av tilbudet synliggjøres. 

 

Endring i opplegget for prisfastsetting og budsjettering 

Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak slik at institusjonene skal betale reell porsjonspris 

og ikke råvarepris. Dette innebærer at andel av produksjonskjøkkenets kostnader ved 

leveransene til institusjoner, herunder lønn og andre kostnader, skal dekkes av institusjonene 

gjennom porsjonsprisen, og ikke framkomme som et underskudd i regnskap eller en nettoutgift i 

budsjettet. Dette kan praktisk løses ved at dagens budsjetterte nettokostnader ved 

sentralkjøkkenet tilføres institusjonene, slik at disse får et økonomisk grunnlag for å betale 

gjeldende porsjonspris.  
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Ved at RingeriksKjøkken trekker kapitalkostnader, husleie, strøm/fyring og administrative 

overheadkostnader inn i budsjett/regnskapsbilde, unngår kjøkkenet problemer i forhold til 

mulig/påstått «kryssfinansiering», og står friere i forhold til å kunne operere i et kommersielt 

marked på ordinære forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet (j.fr. eksternt salg). 

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Samtidig vil slik budsjettering og regnskapsførsel medføre en synliggjøring av kommunens 

totalkostnader knyttet til matproduksjon og porsjonspris. Pr. i dag er Drammen kommune 

v/Drammen Kjøkken KF eneste kommune i Norge som presenterer slikt kostnadsbilde. I 

forbindelse med saksforberedelsene har RingeriksKjøkkens ledelse sammen med saksbehandler 

og tillitsvalgt besøkt dette foretaket, som er i ferd med å tilpasse seg de samme 

produksjonsmetoder som RingeriksKjøkken benytter. «Nye» Drammen Kjøkken KF vil kunne 

bli en viktig samarbeidspartner og objekt for «benchmarking» i årene framover. 

 

Hva påvirker porsjonsprisen? 

Porsjonsprisen må skaffe inndekning for bedriftens lønnskostnader, generelle driftskostnader, 

råvareinnkjøp, husleie og kapitalkostnader samt krav til positivt driftsresultat. En strømlinjet 

produksjonslinje med optimal logistikk samt riktig kompetanse vil medvirke til lavest mulig 

driftskostnader, og dermed gi muligheter for lave og konkurransedyktige porsjonspriser.  

Ved all menyplanlegging legger RingeriksKjøkken til grunn «Nasjonale faglige retningslinjer 

for forebygging og behandling av underernæring» samt «Kosthåndboken, - en veileder i 

ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten» fra Statens ernæringsråd. 

Forekomsten av kroniske sykdommer knyttet til levevaner øker, og samtidig er det mange som 

har sykdomstilstander som krever langvarig medisinsk behandling. Dette stiller krav til 

kompetanse og muligheter til å tilpasse mattilbud og kostveiledning i behandlingen. Håndtering 

av innkjøp krever derfor høy kompetanse, kreativitet og innsikt. Krav om 

lave/konkurransedyktige porsjonspriser representerer krevende øvelser når det gjelder å sette 

sammen velsmakende månedsmenyer med rett mengde, riktig næringsinnhold, vitaminer og 

mineraler, riktig konsistens og krav til variasjon. Kontinuerlig overvåkning av innkjøpspriser, 

tilbud/rabatter og sesongvariasjoner er nødvendig, dersom ikke råvarekostnadene skal presse 

porsjonsprisene opp på et uforsvarlig nivå. 

Enkeltdietter, ønskekost v/livets slutt og næringsberikede dietter som tross alt produseres i 

småskala, driver også de samlede produksjonskostnader opp, og vil være en utfordring når det 

gjelder å holde en gjennomsnitts porsjonspris. Det er viktig å huske på at det er ofte syke 

mennesker kjøkkenet skal lage mat til. Maten må være lett å tygge (mange har dårlig tannstatus), 

fisk må være skinn og beinfri og maten må framstå/serveres som appetittlig m/garnityr og delikat 

anrettet. Slike forhold vil selvfølgelig gjenspeiles i prisen. 

 

 

Subsidiering/kryssfinansiering 

Dersom kommunestyret velger å organisere RingeriksKjøkken som et foretak/selskap, vil det 

være ett forhold som er absolutt: 

Kommunen som eier kan ikke subsidiere foretaket, - og foretaket kan ikke subsidiere kommunen. 

Derimot kan eier kreve utbytte. 

I praksis betyr dette at dersom kommunestyret velger å vedta at porsjonsprisen til hjemmeboende 

skal være lavere enn kjøkkenets porsjonspris/utsalgspris, så må kommunen (v/f.eks 
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hjemmebasert omsorg) kjøpe porsjonene til gjeldende utsalgspris, for så å selge disse videre til 

pasientene til den prisen kommunestyret har bestemt. Dersom kjøkkenet organiseres videre som 

en kommunal driftsenhet, kan et vedtak om en lavere porsjonspris kompenseres ved at 

kommunen aksepterer en tilsvarende nettokostnad i budsjett/regnskap. 

 

Moms 

Lovverket gir føringer for en moms på matvarer på 15 %. Hvis maten spises på stedet (servering) 

er momsen på mat 24 %. Dette kan gjøre momsberegninger noe komplisert, og det er en rekke 

«gråsoner».  

Merverdiavgiftsregelverket likestiller i utgangspunktet kommunale omsetningsvirksomheter 

med tilsvarende private virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 

Merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd fastsetter imidlertid en særordning som gir unntak fra 

plikten til å betale merverdiavgift ved eget forbruk for kommunale virksomheter som 

hovedsakelig tilgodeser egne behov. Uttaksmerverdiavgiften er basert på omsetningsverdi og 

ikke innkjøpsverdi.  

Hovedsakelighetskravet er i praksis blitt satt til minst 80 prosent av samlet omsetning. Da er det 

kun fradragsrett for den delen av anskaffelsene som skjer til den avgiftspliktige delen av 

virksomheten. Ved fellesanskaffelser må fradragsretten fordeles forholdsmessig. 

Ordningen er ressurskrevende å administrere, og dersom virksomheten skal drives på 

forretningsmessig basis, bør bedriften ta høyde for et eksternt salg som overstiger 20 % av 

omsetningen og innordne momsberegningene etter dette. Dette er i dag gjennomført ved 

RingeriksKjøkken. 

 

Et varmt måltid om dagen for definerte målgrupper vil være et svært viktig forebyggende 

helsetiltak. Dersom det foreligger et vedtak relatert til dette, vil tjenesten være definert som en 

helsetjeneste, og dermed ikke momsbelagt. Mat til hjemmeboende pasienter og pensjonister kan 

derfor leveres til en porsjonspris eks. moms, dersom det foreligger vedtak (j.fr. forslag til 

vedtak). 

 

Risiko 

Ved å organisere driften av RingeriksKjøkken som et KF eller kommunal driftsenhet i tråd med 

de forutsetninger som er skissert, oppnår kommunen å synliggjøre alle kostnader knyttet til 

matproduksjonen, og dermed definere en porsjonspris som «speiler» det faktiske kostnadsbilde. 

Dette i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak 2014. Denne prisen blir langt høyere enn den 

prisen kommunestyret har vedtatt skal være utsalgspris for hjemmeboende. Selv om denne 

prisen ikke vil være urimelig, vil mange kunne reagere på en prisøkning for å oppnå 

kostnadsdekning. Rådmannen vil følge dette opp i budsjettprosessen. 

At sykehjemmene vil oppleve en enda høyere prisøkning (sykehjemmene har tidligere kun betalt 

råvarepris) vil ikke være dramatisk, da budsjettmidler vil flyttes internt i systemet, og 

institusjonene vil få et økt budsjett for å håndtere økte utgifter. Men dersom mange sier fra seg 

tilbudet om middag brakt hjem av frivillighetssentralen på grunn av det mange vil oppleve som 

dramatisk prisendring, vil få store konsekvenser både for det forebyggende helsearbeidet og ikke 

minst driftsgrunnlaget for kjøkkenet. 

Enkelte vil sikkert kunne mene at dette er unødvendig arbeid og prosedyrer, da man egentlig 

ikke oppnår annet enn at et kommunalt rammetilskudd erstattes av en tilsvarende inntektspost. 
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Det er derfor viktig å presisere at det vil ikke bli mer penger i systemet ved slik 

internfakturering, men kostnadene vil synliggjøres der de faktisk hører hjemme. Dette vil gi 

kommunen nyttige styringsdata og sammenligningsgrunnlag. Men, - mer penger i systemet kan 

kun generes ved eksternt salg. Slike omdisponeringer som nevnt, vil ikke gi utslag på KOSTRA-

sammenligningstall. 

Rådmannen er av den oppfatning at et budsjett for RingeriksKjøkken skal synliggjøre kjøkkenets 

samlede/reelle utgifter og at denne klart speiles i porsjonsprisen. Innkjøpsordningene oppfattes 

utnyttet optimalt og det er derfor lite å hente på råvareprisen. Likeens er logistikken ved 

kjøkkenet godt utviklet og «svinnet» er minimalt. Dersom budsjett for RingeriksKjøkken skal 

synliggjøre det faktiske kostnadsbilde, og samtidig ivareta et krav om positiv bunnlinje, kan 

dette etter rådmannens syn oppnås ved følgende tiltak: 

 Øke porsjonsprisene 

 Øke volumet 

 Øke andel av eksternt salg 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken organiseres som et KF. Skal RingeriksKjøkken drives etter 

forretningsmessige prinsipper og med overskudd, må virksomheten i langt større grad ha fokus 

på markedsutvikling, produktutvikling, profilering og markedsføring. Da vil en 

organisasjonsform med eget dedikert og faglig kompetent styre, der forretningsmessige og ikke 

politiske føringer er avgjørende, kunne være viktig nødvendig støtte. Dersom kommunestyret 

velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken omorganiseres til et kommunalt foretak fra 1.1.2015, og betegnes i 

fortsettelsen «RingeriksKjøkken KF». Perioden fram til 1.1.2015 skal nyttes til 

nødvendige strukturelle tilpasninger, j.fr. «Ringerike 2020», samt gradvis å gjennomføre 

nødvendige prisøkninger i forhold til hjemmeboende. 

2. Vedlagte forslag til eierstrategi for «RingeriksKjøkken KF» vedtas. 

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå en leieavtale for driftsbygning, maskinrom og grunn 

for «RingeriksKjøkken KF» i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

4. Rådmannen innpasser drift av Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter i egen 

driftsorganisasjon, og foretar de nødvendige budsjettjusteringer. 

5. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et rimelig måltid varm 

mat/middag hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har 

etablert for målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Alternativ 2: 

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn også bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet, men med nødvendige tilpasninger 

av budsjett/regnskap slik at de faktiske og reelle kostnader/inntekter framkommer. Dersom 

kommunestyret velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  
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2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

En organisering av RingeriksKjøkken som et kommunalt foretak vil være utfordrende, da 

RingeriksKjøkken vil være det eneste KF som kommunen har. Dette innebærer at kommunen 

ikke har noe ”miljø” for foretak eller foretaksbygging, verken administrativt eller organisatorisk. 

Rådmannen tror ikke at det vil være riktig å pålegge RingeriksKjøkken en slik belastning på 

nåværende tidspunkt. 

Dersom Ringerike kommune på sikt velger å etablere/organisere flere deler av virksomheten 

som foretak (kommunalt eller interkommunalt), vil RingeriksKjøkkens organisatoriske og 

administrative tilknytning naturlig vurderes på nytt. 

Ut i fra en slik vurdering anbefaler derfor rådmannen at RingeriksKjøkken fortsatt organiseres 

som en kommunal driftsenhet, med de endringer som foreslåes slik at de reelle/faktiske 

kostnadene for kjøkkenets interne ”kunder” og RingeriksKjøkkens inntektene framkommer, j.fr 

forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til eierstrategi for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til vedtekter for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til husleieavtale for RingeriksKjøkken KF m/plantegninger 
 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Arkivsaksnr.: 14/823   Arkiv: F17 &30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

166/14 Formannskapet 21.10.2014 

133/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Innledning / bakgrunn 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Planen vil likeens gi viktige premisser for Ringerike boligstiftelse og 

søknader om tilskuddsmidler fra Husbanken.  

Eksisterende boligsosiale handlingsplan er gjeldende fram til 2015, og erstattes av denne 

planen, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Bente Jansen (leder NAV), Dag 

Jonny Martinsen og Geir Johansen (Eiendomsutvikling), Elin Stein og Tove Emilsen (NAV), 

Christine M. Bråthen og Torgunn Homme (Helse og omsorg) på vegne av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den 

største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og godt. 

For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, men også et sett av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo godt. 

Kommunens ansvar hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV § 15: 
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«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I samme lovverk § 27: «Kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv.  

Framlagte plan gir en kortfattet og grei oversikt over dagens tilbud og framtidig behov, 

strategivalg samt organiseringen av det boligsosiale arbeid i kommunen.  

Den peker på enkelte utfordringer som må finne sin løsning.  Det er et faktum at alt for mange 

bor alt for lenge i et midlertidig kommunalt tilbud med for lite og ikke målrettet 

bistandsbehov for å skaffe seg noe annet.  Lav gjennomstrømning i boligene gjør at enkelte 

beslaglegger boligen lenge, slik at andre opplever mangel på tilbud.  

Planen peker både på organisatoriske løsninger, endringsbehov av praksis og 

kompetansebehov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at når departementet og husbanken benytter begrepet 

«vanskeligstilte», så menes det mennesker som av forskjellige grunner er «vanskeligstilte på 

boligmarkedet». Dette gjelder i første rekke: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger. 

- Ungdom. 

- Vanskeligstilte barnefamilier og barnefamilier med eneforsørgende foreldre. 

 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 for Ringerike kommune, 

oppsummerer dagens situasjon slik: 

 Det har vært en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av 

boligsosialt arbeid-/utvikling I kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen er 

derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har Ikke evnet å ta i 

bruk og samkjøre alle virkemidler. 

 Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis betyr 

at de nærmest er uoppsigelige.  

 Det har vært manglende tverrfaglig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 

 Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre 

sammenlignbare kommuner, men leietagerne bor lenge i de kommunale boligene. Det 

er for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke varige 

botilbud. Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet kan for flere være grunn 

til at de blir boende i kommunal bolig, selv om behovet og økonomien for den enkelte 

har endret seg.  
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 Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen. 

 Det registreres et stort «etterslep» på vedlikehold og oppussing 

 

Forslaget til ny plan definerer følgende hovedmålsetting for arbeidet i perioden: 

- Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200. 

Planen fokuserer dermed på de bakenforliggende problemer, som ofte er knyttet opp i mot 

den boligsøkende og dennes livssituasjon. Kan kommunen medvirke til at disse forholdene 

løses, vil med stor sikkerhet behovet for kommunal bolig endre seg. 

Husbanken har invitert Ringerike kommune inn i et samarbeid om et boligsosial 

utviklingsprogram. Programmet retter seg mot kommuner med store boligsosiale utfordringer, 

og innebærer en langsiktig og kunnskapsbasert satsing for å forbedre og samordne 

kommunens boligsosiale arbeid. Øvrige kommuner som allerede deltar i programmet fra 

Buskerud er Drammen og Nedre Eiker kommune. En deltagelse i programmet innebærer at 

deltagerkommunene prioriteres i forhold til Husbankens generelle økonomiske virkemidler. 

Et slikt samarbeid utløser årlige kompetansetilskudd fra Husbanken, som også deltar og 

bidrar med sin kompetanse, og organiserer kompetansehevning og erfaringsutveksling 

mellom deltagerkommunene. Første fase i programarbeidet er gjennomføring av en ekstern 

foranalyse, som i detalj vil kartlegge kommunens utfordringer og gi et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for det videre arbeidet. Det er en forutsetning for deltagelse i dette 

programarbeidet at kommunen forankrer dette i et kommunestyrevedtak. Slik deltagelse vil gi 

kommunen et nødvendig løft i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak relatert til 

Boligsosial handlingsplan 2015-2022, og rådmannen anbefaler dette. 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 definerer og beskriver fem 

strategivalg for å realisere føringene som gis i planen: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig 

5. Samarbeid med frivillig 

Rådmannen anbefaler at samtlige strategivalg vedtas. Likeens at samarbeidet med private 

borettslag bedres med tanke på bedre tilrettelagt universell utforming og montering av heiser i 

blokker med flere etasjer. Alt for mange søker kommunal bolig da den boligen de har i dag 

(borettslag o.l.) ikke er tilstrekkelig tilpasset.  

 

Vedlegg 

 
 Forslag til «Boligsosial handlingsplan 2015 – 2022. 
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 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Arkivsaksnr.: 14/214   Arkiv: G21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

168/14 Formannskapet 21.10.2014 

18/14 Eldrerådet 27.10.2014 

134/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike interkommunale legevakt er i dag etablert i lokaler ved Ringerike sykehus, og 

består av samarbeidskommunene Ringerike, - Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og 

Krødsherad kommune. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov 

av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 3 

bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt inngås med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Etter at den nye veien Sokna- Ørgenvika er åpnet, opplever Flå kommune at reisetiden med 

bil til Hønefoss er kortet inn med 20 minutter. I tillegg arbeider mange av Flå kommunes 

innbyggere i Ringerike og mange frekventerer Hønefoss jevnlig. 

Flå kommune har derfor rettet en henvendelse til Ringerike legevakt om å få delta i denne på 

like linje med de andre samarbeidskommunene. 

Henvendelsen har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget for legevakta som i prinsippet stiller 

seg positivt til henvendelsen. 

I dagens samarbeidsavtale står det i pkt.6.1.: 

«Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 



  Sak 134/14 

 

 Side { PAGE }   

 

samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes 

kommunestyrer». 

Ringerike kommune har forestått forhandlinger med Flå kommune om betingelser for inntreden 

i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. De samme prinsipper som ble 

benyttet da Jevnaker kommune ble en del av legevakten er fulgt. Flå kommunestyret har 

akseptert de framforhandlede betingelser. Saken legges derfor nå fram for behandling i de 

respektive samarbeidskommuner. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Flå kommune er en kommune i Ringerike sykehus sitt «nedslagsområde», og det er naturlig og 

riktig at kommunen inngår avtale om bruk av nærmeste etablerte legevakt. 

Flå kommune er en relativt liten kommune med 1 050 innbyggere (1. jan 2012). De 

økonomiske konsekvenser er derfor marginale, både for legevakten og for de allerede 

samarbeidende kommuner. 

Vedlagt følger en oppdatert samarbeidsavtale. Vertskommunens juridiske enhet har gått 

igjennom avtaleteksten, og enkelte presiseringer, forenklinger og endringer i ordlyden er gjort, 

men endrer ikke avtalens innhold eller intensjon. 

Rådmannen anbefaler den foreslåtte utvidelse. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til revidert «Avtale om vertskommunesamarbeid, - Ringerike interkommunale 

legevakt» 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etablering av karrieresenter  

 

Arkivsaksnr.: 14/1196   Arkiv: X60  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 15.10.2014 

170/14 Formannskapet 21.10.2014 

135/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 

 

Sammendrag 
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har 

foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak 

finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.  

 

Innledning / bakgrunn 
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å 

utvikle karrieresentre i Buskerud.  

Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i 

hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til målgruppa 

voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et offensivt 

utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for NAV og 

BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle nivåer. I 

dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle 

karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og 

etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har 

behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig 

og profesjonell karriereveiledning.   

I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av 

OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne). 

 

Arbeidsgruppa  

 

I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt 

samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov. 

 

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra  NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike 

Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene 

Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved 

OPUS Ringerike karrieresenter. 
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I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det 

etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi 

merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.  

Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være 

 En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 

 Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 

kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling. 

 Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen 

virksomhet. 

 En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 

ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid. 

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke 

tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om 

karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. 

Lokalisering 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt  «Det Gule 

huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med 

inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er 

godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling 

(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering 

sammen med et karrieresenter i dette bygget.  

Oppstartsdato 

 Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp  i januar 2015 

Ringerike karrieresenter og bemanning 

 
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK) 

100 % karriereveileder 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr  betales av BFK 

Overføres fra OPUS 

  

Nettverksrådgiver (50%) 

arbeid med ungt 

entreprenørskap (40%) og 

arbeid i karrieresenteret 

(10%) 

 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr betales av BFK  

nettverksrådgivere (40135) 

 

 

 

Har leid kontor av   

Ringerike kommune. Flyttes 

til senteret. 

 20% OT rådgiver 

(Oppfølgingstjenesten)  

  

Lønn+ reise og kontorutstyr 

betales av PPOT 

1 dag i uka 

b) NAV 

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales 
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i høst 

NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5 

av NAV   

 

 
c) Kommunene 

Veileder fra Læringssenteret  20% 

Annen bemanning? 

Lønn + reise /kontor deles på kommunene 

 
d) Ringerike utvikling 

100 % daglig leder av Ringerike utvikling Betales av Ringerike utvikling 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag til driftsutgifter for 

Ringerike Karrieresenter være slik:      

 

Utgifter: 

 

 

Pr. år Pr. enhet med 3 

eiere 

Husleie 700 m2 60 000  

Strøm  60 000  

Vask  37.000  

Kurs /opplæring 20 000  

Undervisningsmateriell 15 000  

Annonser 10 000  

Matvarer 15 000  

Leder/koordinator 50% 400 000 ??  

Totalt  617 000    205.666 

 

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene 

som senteret betjener.  Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en andel av 

driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes andel av 

disse bli innarbeidd  i første tertialrapport 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et 

mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener 

dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i 

tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.  

Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, og 

mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen.  Når det gjelder å ta del i 

senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.   
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Vedlegg 
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra 

arbeidsgruppe – april 2014. 

 

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, 07.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Arkivsaksnr.: 14/294   Arkiv: PLN 345  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

177/14 Formannskapet 21.10.2014 

136/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

Sammendrag 
Forslaget til reguleringsplan "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud" er utarbeidet av Statens 

vegvesen med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. 

 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 

14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en kjørefeltbredde på 6,5 m 

(samlet for begge felt). Risikoen for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i 

ÅDT. For strekningen på E16 fra Gihle til Botilrud er det derfor et stort potensiale for 

ulykker.  

 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og 

Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og 

naturressurser.  

Prosjektet tar også for seg oppgradering av busstopp og gangvei og bidrar til en stor heving av 

kvaliteten ved utførelsen av disse. 

 

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart “0605_ Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud ” i målestokk 1:1000 

 Forslag til reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse  
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Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget ble opprinnelig fremmet med forslag til etablering av rundkjøringer på 

Gihletoppen og på Steinssletta. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen grunnet beslag av 

landbruksjord er prosjektet nedskalert. Forslaget som fremmes til sluttbehandling er et miljø 

og trafikksikringstiltak. Endringen har hatt konsekvenser for hvordan enkelte hensyn, særlig 

støy, er håndtert i planen. 

 

Utbedringene av E16 mellom Gihletoppen og Botilrud vil i sin helhet følge eksisterende veg. 

På strekningen fra kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen etableres det ikke 

midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver 

side.  

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av tverrprofil for S5 (figur 

under) som innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at skulderbredden økes 

fra 1,5 m til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøyer.  

 
Tverrprofil for S5, 12,5m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen 

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra Giletoppen 

til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer ca 8150 – 

8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på strekningen i 

hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot utglidning. For å sikre 

fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette området som en del av 

tiltaket.  

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Botilrudkrysset vil få samme prinsippløsning 

som den har i dag. 

 

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt 

utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus. Holdeplassen 

på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på østsiden av E16 

bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien. 

 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 

ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 

med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 

fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 

Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 

langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 

etablering av motfyllingen. 
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Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 

tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

 
Prosjektet defineres som et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 

endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering 

av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, ønsker ikke Statens 

Vegvesen å gjennomføre spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  

I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 

forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 

stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 
Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 

utgjør motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte 13000 m2. All dyrket mark skal 

tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 

mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med 

et flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 

vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 

utgjør ca 4600 m2. 

 

Forholdet til gjeldende planer 
Planforslaget anses i tråd med overordnet, gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike 

(2007 – 2019 vedtatt 30.08.2007). I planområdet er det vist LNF-område, boligområde og 

parkering. 

Planen overlapper reguleringsplan "192 Ringåsen 2" men fører ikke til endring av formål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 

med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7.  

Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag 

og tar seg av høring og offentlig ettersyn med kommunen som høringspart. Ringerike 

kommune har vært positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7 med tanke på at 

planen er en del av en plan som strekker seg fra nabokommunen Hole og at normal 

behandling i de to kommunene kunne ført til vesentlig ulempe i forhold til fremdrift. 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013-22.03.2013. 

På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud samt andre innspill ble planforslaget 

endret og nytt forslag ble sendt på begrenset høring ved brev datert 02.09.2013 med frist 

20.09.2013. 

 

Merknader til planforslaget 
Ettersom planforslaget har endret seg dramatisk etter fremlagt forslag til oppstart og ordinært 

offentlig ettersyn anser rådmannen det mindre relevant å kommentere innspillene til disse. I 

siste forslag som ble sendt på en begrenset høring er endringene av dagens forhold for berørte 

grunneiere små. Rådmannen anser at fristen for innspill var i korteste laget, men har ikke fått 

tilbakemelding fra grunneiere eller andre om problemer med dette. På bakgrunn av dette anser 
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rådmannen at forslaget som nå fremmes for sluttbehandling ikke medfører vesentlig ulempe 

for berørte parter. 

Rådmannen anser likevel at forholdet til støy er uheldig. Ettersom planen ble endret fra 

ordinær veiplan til et trafikksikkerhetstiltak har Statens Vegvesen i sine kommentarer til 

innspill, avvist avbøtende støytiltak. Rådmannen anser at det er fornuftig å følge anbefaling 

fra Fylkesmannen ved å følge den praksisen Statens vegvesen i støyrapporten har opplyst om, 

og dermed tilby avbøtende tiltak for bebyggelse i rød sone. Rådmannen anbefaler på 

bakgrunn av dette at bestemmelser om støy tas inn i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. 

 

Rådmannen har ellers ingen kommentarer til Vegvesenets svar på merknader gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Støy. Da reguleringsplanen ble startet opp la den opp til endring av kryss i tillegg til 

oppføring av midtdeler. Det ble da utredet støy og det ble formidlet at støyskjerming ville 

utføres i tråd med gjeldende retningslinjer. Etter innsigelse fra Fylkesmannen på beslag av 

dyrket mark har prosjektet endret karakter ved at rundkjøringene som opprinnelig var planlagt 

er tatt bort. Dette har medført at prosjektet er omklassifisert til et rent trafikksikkerhetstiltak. 

Endringen medførte ikke vesentlig endring av støyforholdene. SVV har gjennom begrenset 

høring gjort kjent at de anser at tiltaket har endret karakter og at støyskjerming ikke lenger vil 

bli utført. 

 

Kommunen som planmyndighet kan legge inn krav om støyskjerming. I den aktuelle planen 

bidrar ikke selve tiltaket vesentlig til økt støy og SVV ønsker ikke å støyskjerme da dette 

bidrar til å heve kostnadene. Mange mindre trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 

etablering av gang/sykkelvei har ofte begrensede rammer og det virker da uhensiktsmessig å 

pålegge ekstrakostnader ved støyskjerming som kan gjøre at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. Dette antas ikke å være en like stor utfordring i dette prosjektet da planen 

ellers er vesentlig forenklet. I den aktuelle planen vil antallet boliger som blir liggende i rød 

støysone (uegnet for etablering av bolig) øke fra 6 til 13 enheter. Økningen vil imidlertid ikke 

bli mer enn 3dB og det anses ikke at økningen vil bli særlig merkbar.  

 

Statens Vegvesen har egne retningslinjer for bruken av T-1442 (Støyretningslinjen) i 

forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. 

"i. For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB, 

gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 

det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.  

ii.  

For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og 

innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer 

innendørs støynivå under 30 dB.  
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye.'" 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at Statens Vegvesen gjennom detaljreguleringa tar sikte på å 

forbedre trafikksikkerheten på strekningen fra Botilrudkrysset til kommunegrensa. 
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Kollektivtiltakene og tiltak for gående og syklende gjør at prosjektet vil ha svært positive 

konsekvenser for myke trafikanter i området. 

Rådmannen anser også at summen av tiltakene som inngår i planen vil bedre den visuelle 

opplevelsen av området. 

 

Ringerike kommune har ved flere anledninger tidligere ytret ønske om at også Hønenkrysset 

bør tas med i reguleringa. Statens Vegvesen har ikke fulgt anmodningen, men har i stedet 

startet opp separat planlegging for forbedring av Hønenkrysset. Rådmannen anser at dette 

ivaretar kommunens interesser på en god måte.  

Byggestart for prosjektet det reguleres for er satt til 2017-2018. På spørsmål om dette til 

Vegvesenet har Rådmannen fått opplyst at tidlig vedtak likevel er ønskelig. Hønenkrysset er 

gitt høyere prioritet med planlagt ønsket byggestart 2016. Masser fra dette prosjektet og evt. 

andre omkringliggende prosjekter kan da benyttes til motfylling på Botilrud. Planen må da 

være vedtatt og arkeologiske funn må være ferdig utgravd.  

 

Fylkesmannen har i sine brev også bedt Statens vegvesen ta inn bestemmelser angående støy. 

Rådmannen mener det er grunn til vurdering av om kommunen skal bruke sin anledning til å 

innføre krav til støyskjerming i tråd med vegvesenets egne retningslinjer, det vil si 

støyskjerming i rød sone der dette kan gjøres uten urimelige ekstrakostnader. 

Støysituasjonen for berørte naboer til veien vil ellers ofte økes gradvis, uten at det oppstår 

anledning for å utføre avbøtende tiltak.  

I vedlagte støyrapport gjøres det rede for hvordan Støyretningslinjene praktiseres i Statens 

Vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveier. Denne tilsier at støytiltak 

skal tilbys for boliger som ligger i rød sone. For boliger i gul sone tilbys støytiltak når 

endringen medfører økning av støy på mer enn 3 dB. Det er videre oppgitt at anbefalingene 

gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. 

Rådmannen anser det fornuftig å innarbeide bestemmelser om støy i henhold til Vegvesenets 

anbefalinger ved vegutbedring og sikkerhetstiltak på eksisterende veg, og har derfor lagt inn 

dette som forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg: 
Plankart, datert 18.01. 2013, mottatt 24.08. 2014 

Bestemmelser, datert 31.07. 2014 

Planbeskrivelse, datert 24.08. 2014 

Støyutredning, datert 05.12.2012 

 

Lenker 

 
{ HYPERLINK "http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/382---Midtdeler-Vik-Botilrud/Offentlig-

ettersyn-av-detaljregulering-Midtdeler-Vik-Botilrud/" } 

{ HYPERLINK "http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/382---Midtdeler-Vik-Botilrud/Midtdeler-

Vik-Botilrud-Begrenset-horing/" } 
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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, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  30.10.2014  

Tid:   16:00  

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10.  

Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

ORIENTERING: 

Evi Mathilassi Lien orienterer om bruk av iPad. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet,  tlf. 32 11 74 15, Kari eller epost 

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  9 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

126/14 14/1470    

 Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) - samarbeide mellom 

kommuner rundt Tyrifjorden  

 

 

127/14 14/1346    

 Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) - riving av falleferdige hus   

 

128/14 14/1324    

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus   

 

129/14 14/887    

 2. Tertialrapport - august 2014   

 

130/14 14/869    

 Finansrapport 2. tertial 2014   

 



131/14 14/1097    

 Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader 

og kvalitet"  

 

 

132/14 14/383    

 Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige 

prinsipper og krav til lønnsomhet  

 

 

133/14 14/823    

 Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022   

 

134/14 14/214    

 Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale   

 

135/14 14/1196    

 Etablering av karrieresenter   

 

136/14 14/294    

 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - 

Botilrud"  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) –  

samarbeide mellom kommuner rundt Tyrifjorden  

 

Arkivsaksnr.: 14/1470   Arkiv: K54 &29  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande, dat. 28.08.14. 
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Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) –  

riving av falleferdige hus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1346   Arkiv: L04  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh), dat. 09.10.14. 
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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 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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2. Tertialrapport - august 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/887   Arkiv: 24  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/14 Formannskapet 21.10.2014 

129/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer 

som følge av økonomisk stilling pr 2. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 

økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 2 mill. kroner mer enn budsjett 

i 2014, antall årsverk i kommunen er synkende og sykefraværet er noe høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2014. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 
 

2. Tertialrapport: 

Tertialrapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  
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Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000  

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og 

omsorg har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i 

forhold til budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 mill. 

kroner. Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

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 
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og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på 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 lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

• 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.  

 

Felles drift på Schjongslunden: 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 88/11, 30.juni 2011:  

«FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  

Vedtak:  

1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden. 

2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter fra 

Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre 

interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn at 

Rådet for Ringeriksregionen trekkes med. Utvalget gis i mandat å utrede konkrete 

forslag til løsning med fremdriftsplan for ferdigstillelse høsten 2013.  

3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som del 

av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske eierskapsmodeller, 

også regionale.  

4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for felles drift av alle anleggene i 

Schjongslunden.  

5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og 

friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.  

6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over 

sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være ivaretatt 

før hallen kan tas i bruk.» 

 

I punkt 4 i vedtaket, skulle det utredes mulighet for felles driftsselskap for drift av alle 

anleggene i Schjongslunden (Både Flerbrukshallen og de rent kommunale idrettsanleggene). 

Hensikten var at et slikt felles selskap i samarbeid med øvrige aktører skulle ivareta all drift 

av samtlige idrettsanlegg på Schjongslunden og at dette skulle gi synergier gjennom 

fellesskap, mer effektiv drift og økt innsats fra frivillige. 

Flerbrukshallen AS har etter dette etablert et eget heleid selskap, Schjongslunden Drift AS. 

Selskapet er ikke-kommersielt og det skal ikke tas utbytte fra selskapet. I tillegg til at 

Flerbrukshallen AS selv skal benytte selskapet for drift og vedlikehold, er Schjongslunden 

Næring og Hønefoss Stadion AS aktuelle for kjøp av tjenester fra Schjongslunden Drift AS. 

Rådmannen har undersøkt mulighetene for å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester direkte fra 

fra Schjongslunden Drift AS for kommunens egne anlegg på Schjongslunden. 
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Kommuneadvokatens vurdering er at lovverket for offentlige anskaffelser ikke åpner for 

dette.  

Rådmannen har derfor vurdert muligheten for å legge kommunens behov for tjenester på 

Schjongslunden ut på anbud. Målsettingen var en konkurranse som skapte synergier, lavere 

kostnader og økt bruk av frivillighet. Imidlertid er dette små volum og tjenestenes innhold 

krever en detaljeringsgrad som medfører det motsatte av intensjonen. Eksempelvis vil en 

konkurranse kreve at malearbeid beskrives med når og hvor og vil bli priset med 

leverandørens priser mens behovet er å male ved behov samt å gi frivillige muligheten til å 

gjøre dette på dugnad.   

Rådmannen vil derfor i stedet ta initiativ til å etablere en forpliktenmde samarbeidsarena med 

aktørene på Schjongslunden. Kommunens behov for tjenester må da ivaretas gjennom egen 

bemanning, bruk av frivillighet og / eller ved konkurranseutsetting av enkelttjenester felles 

med samarbeidet eller kommunen alene alt avhengig av hva som er formålstjenlig. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 

korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for 

kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrere 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. 

Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket 

på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle 

driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til 

denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere 

merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære 

engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år. 

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. Noen tøffe 

valg blir gjort på veien, men 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 
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2. Tertialrapport – august 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. tertial 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/869   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/14 Formannskapet 21.10.2014 

130/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

 

Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et svært lavt nivå i 2014 på grunn av ekstraordinære 

finansinntekter. For de mest likvide omløpsmidlene er likviditetsutviklingen bekymringsfull 

selv om likviditetssituasjonen totalt sett har bedret seg etter aksjesalget i RIK. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet 

skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet. 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Det 

skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av gevinstrealisering i forbindelse 

med RIK-salget og høyere utbytte enn budsjettert. I tillegg blir renteutgiftene lavere enn 

budsjettert på grunn av lavt rentenivå og at årets låneopptak til investeringer både blir lavere 

og utført senere på året enn opprinnelig planlagt. 

 

Samlet nettoverdi er mer positiv per 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Det skyldes 

hovedsakelig salget av 150 RIK-aksjer. Dersom det ses bort fra midlene fra dette aksjesalget, 

har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i forhold til samme tid i 2013. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2014, men likviditetsprognosen viser at den høyst 

sannsynlig må benyttes utover høsten. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 

tråd med prognosen i 1. og 2. tertial. 

 

 

Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. tertial. 

Men de finansielle midlene fra aksjesalget i RIK er inkludert i likviditetsgradene, og dette er 

også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank. For å illustrere hva som skjer når 

midlene ikke lenger inngår i de mest likvide omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært om 

lag 0,65 og havnet under anbefalt nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor. 
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Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i 

kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er dårligere 

enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. 

 

Det er ikke per nåværende tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra 

aksjesalget i RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Kommunens andel av utbyttet fra Ringerikskraft er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 

mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,8 mill. 

kroner og til ikke-rentable investeringer på 27,76 mill. kroner i 2014. Låneopptakene er hittil 

ikke foretatt, men vil mest sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. 

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. 

kroner i 2014. Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 

omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester 

for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent. 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 

Rådmannens vurdering 
Aksjesalget i RIK gir ekstraordinære finansinntekter inneværende år. Netto finansutgifter vil 

med andre ord bli betydelig høyere neste år, selv om plassering av midlene fra salget av 150 

RIK-aksjer forventes å gi høyere avkastning enn før salget. Kommunen har en stor utfordring 

med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet, og driftsutgiftene må reduseres. 

 

Situasjonen med hensyn til driftslikviditeten er fortsatt like bekymringsfull. Midlene fra 

salget av RIK-aksjene skal anses som langsiktig plassering og vil ikke inngå som en del av 

driftslikviditeten. 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2014 

 
 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Arkivsaksnr.: 14/1097   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

165/14 Formannskapet 21.10.2014 

131/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

Rapport om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» 
 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret besluttet den 13.desember 2012 å nedsette et tverrpolitisk utvalg med 

følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen forelå i juni 2013 og anbefaler særskilt innsats på 

tre områder som har potensiale for å gi stor effekt. De tre områdene er: 
1. Reduksjon av sykefravær 

2. Effektiv arealbruk  

3. Kostnadseffektive tjenester. 

Som et ledd i arbeidet med kostnadseffektive tjenester foreligger nå en utredning som 

sammenlikner kostnad og kvalitet med andre kommunale, private og ideelle aktører for tre 

kommunale tjenester: drift av sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og 

eiendomsdrift. 

Utredningen skal benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen eventuelt skal 

konkurranse-utsette deler av sin virksomhet (jfr Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen). 

 

Beskrivelse av saken 

Sammenlikningsrapportens konklusjoner er: 
1. Ringerike kommune har dyre plasser i sykehjem sammenliknet med privat drift.  Privat drift 

vil antakelig koste 100 000 kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 18 

millioner kroner pr år. Sykehjemstrukturen med mange små sykehjem er en del av 

forklaringen. Ringerike har små og tungdrevne sykehjem. Store og rasjonelt bygde sykehjem 

kan drives mer effektivt enn små. Det viser sammenlikningstallene. En alternativ løsning for 

Ringerike er å samle alle sykehjemsplassene i ett eller to store sykehjem. 

2. Ringerike har billig hjemmebaserte ambulerende tjenester (hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie). Private løsninger vil ikke gi lavere ressursinnsats. 

3. Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det er mulig å få 

billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse er 4-5 millioner kroner pr år. 

4. Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som vertskommunene. 
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5. Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger. Rapporten anbefaler ikke opprettelse av 

kommunale foretak fordi dette er mest egnet for store kommuner. 

6. Utredningen kan ikke dokumentere at kvaliteten i tjenestene er høyere i Ringerike enn andre 

steder. 

Rapporten gir avslutningsvis noen betraktninger rundt fordeler og ulemper ved å kjøpe 

tjenester fra private eller kommunale/interkommunale selskaper og krav til kompetanse og 

ressurser internt i kommunen ved organisering i bestiller – utfører modell.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

Rapport «Ringerike 2020» 

Handlingsprogram 2014 – 2017 

Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, 

Ringerike kommune. Rapport fra KPMG, 20.september 2013.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

Se sak 13/322 i ESA 

Se vedtak i sak om evaluering av Bestillerenhet.. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning 

Når konkurranseutsetting skal vurderes er det med utgangspunkt i oppgaven til den 

tverrpolitiske komiteen nedsatt i desember 2012. Komiteens hovedoppgave var 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Basert på konklusjonene i sammenlikningsrapporten er rådmannens vurdering av spørsmålet 

om konkurranseutsetting avgrenset til funnene om sykehjemsplasser og eiendomsdrift. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Sykehjem 

Alternativ I – kjøp fra andre 

Sammenlikningsrapporten er tydelig i konklusjonen om størrelse på sykehjemmet som 

grunnlag for rasjonell drift. Samtidig vises ett eksempel i rapporten (Askøy, Kleppestø 

Attendo) hvor et lite sykehjem med 20 plasser koster omtrent 200 000 kroner mindre enn 

kommunale plasser i Ringerike. Enhetskostnadene i Ringerike varierer og det billigste 

sykehjemmet i Ringerike (Tyribo) drifter med 30 plasser til omtrent 50 000 kroner høyere 

enn privat drift i Askøy.  

Den demografiske utviklingen i Ringerike tilsier at vi har behov for flere heldøgns 

omsorgsplasser fra 2021.  

Den tradisjonelle løsningen for heldøgns eldreomsorg er institusjon, mens nasjonale 

myndigheter vektlegger et prinsipp om «smått er godt» for morgendagens løsninger. Dette er 

blant annet basert på kunnskap om at en av de største brukergruppene som vil ha behov for 

bolig tilrettelagt for omsorgsformål er demente. I dag har nesten 80 % av alle som bor i 

norske sykehjem en demenslidelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer 

med at små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har gunstig effekt på personer med 

demens. Brukergruppen har roligere adferd i mindre, oversiktlige enheter med hjemlig miljø. 

Smått er godt er derfor blitt et begrep innen demensomsorgen (Landmark mfl., 2009). En 

kombinasjon av de to ulike tradisjonene er under utvikling i kommunene. På den ene siden 

begynner sykehjemmene å likne fullverdig boliger og på den andre siden bygges dagens 
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omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement og alternativ til sykehjem. Det 

er i tidligere utredninger om effektiv utnyttelse av arealer til heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune pekt på muligheten for å erstatte dagens sykehjemsplasser med ett stort bygg og 

benytte dagens institusjonsbygg til omsorgsboliger.  

Ved bygging av ett eller to nye sykehjem slik sammenlikningsrapporten anbefaler må 

nasjonale prinsipper legges til grunn.  

Sammenlikningsrapporten viser et potensiale for mer effektiv drift av dagens sykehjem ved 

privat drift, også for små sykehjem.  

Sammenlikningsrapporten viser at det er variasjon i enhetskostnader mellom sykehjemmene i 

Ringerike. Det gir grunnlag for økt fokus på driftskostnadene i dagens organisering. 

 

Alternativ II - egen regi 

Uansett innkjøp av tjenester fra private eller foretak, må det skilles organisatorisk mellom 

bestiller-rollen og utfører-rollen. Med anbudsmodellen følger en formalisering og bruk av 

kontrakter. Kontraktene bygger på at det er bestiller som avgjør nivået på tjenestetilbudet. 

Hvis det er for lite i det enkelte tilfelle, er det ikke utførers ansvar. Utfører har kalkulert 

kostnadene ut fra bestillingen som ble gitt, og fortjenesten ligger i å gjøre bare det som er 

avtalt (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Anbudsmodellen bidrar til en standardisering av tjenestene. Kritikken mot modellen er at 

omsorg ikke er en vare som kan standardiseres, at omsorg handler om møte mellom 

mennesker (sosial relasjon mellom den som mottar og den som gir) og kjennetegnes av det 

uforutsigbare. (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Ringerike kommunes helse og omsorgstjeneste er allerede organisert i en bestiller-utfører 

modell med et kontor for tjenestetildeling. Formålet er «å sikre lik vurdering og 

saksbehandling ved utarbeidelse av enkeltvedtak og en rettferdig fordeling av tjenestene».  

Inntil nylig hadde helse- og omsorg også innsatsstyrt finansiering av tjenestene der pengene 

fulgte vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet fordi nytteverdien av modellen 

ikke stod i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Anbudsmodell og kjøp av tjenester fra 

andre vil kreve en gjeninnføring av innsatsstyrt finansiering.  

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2013, ved hjelp av KPMG, en evaluering av 

tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse- og omsorg. En av vurderingene 

i rapporten er «..at det er et tydelig forbedringspotensial på flere områder. Blant annet kan 

samsvar mellom bistandsbehov og vedtak og en mer sammenhengende tiltakskjede forbedres 

gjennom tettere samhandling mellom Bestillerenhet, brukere og utførere». Bruk av 

anbudsmodeller og kontrakter vanskeliggjør slikt strategisk utviklingsarbeid, selv om private 

leverandører bringer med seg kompetanse. 

Rapporten Ringerike 2020 anbefaler å jobbe helsefremmende med stor grad av involvering 

av brukere, satse på kompetanse i ytterste ledd der hvor ansatte møter brukere («moment of 

truth») og på den måten tilrettelegge for utvikling ut og effektivisering av tjenestene. 

 

Rådmannens vurdering - sykehjem 

Gjennom budsjettet for 2014 gjennomføres innsparinger i alle tjenester i kommunen, også i 

sykehjemmene. Så langt i 2014 viser disse enhetene at de tilpasser seg vedtatt budsjett. 

Rådmannen vil gi disse tjenestene mulighet til å fortsette effektiviseringsarbeidet med mål 
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om å komme ned på nivå som er konkurransedyktig i forhold til privat drift. Rådmannen vil 

derfor ikke foreslå privat drift på nåværende tidspunkt.  

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Eiendomsdrift/renhold 

Sammenligningen viser at Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner både har 

billigere og dyrere kommunalt renhold. I forhold til privat renhold, er Ringerike kommune 

gjennomgående dyrere. Noe av årsaken i forhold til privat renhold ligger i pensjonskostnader. 

 

Rådmannens vurdering – Eiendomsdrift/renhold 

Rådmannen ser ikke noen grunn til at Ringerike kommune skal ha dyrere kommunalt renhold 

enn den kommunen med laveste kostnader for kommunalt renhold. Sammenligningstallene er 

fra 2013 og rådmannen har allerede redusert renholdet med 3,2 årsverk i 2014. Arbeidet med 

å redusere renholds kostnader ytterligere vil fortsette også utover høsten og i 2015. Dette 

gjøres ved: 

 

 Vurdering av om organiseringen innen renhold kan effektiviseres 

 Vurdering av om selve renholdet kan gjennomføres til lavere kvalitet / mer effektivt men 

samtidig innenfor INSTA800 

 

Inntil videre vil ikke kommunale renholdere som slutter bli erstattet. Arealene skal helt eller 

delvis ivaretas av andre kommunale renholdere uten økning av tidsbruk alternativt kjøpes av 

private dersom det ikke er mulig å ivareta arealene uten økt tidsbruk. Det må derfor 

gjennomføres en konkurranse slik at kommunen kan kjøpe privat renhold til dette formålet. 

Rådmannen har også iverksatt et eget arbeid med organisering av tekniske områder. Etter 

planen skal denne behandles samtidig med saken om «Sammenligning av kostnader og 

kvalitet». Arbeidet med organisering av tekniske områder anbefaler en «bestiller – utfører»-

modell. Dette er en viktig modell uavhengig av om kommunen ønsker å profesjonalisere og 

effektivisere egen drift eller om kommunen senere ønsker å konkurranseutsetter deler av 

driften. Det er viktig at kommunens bestiller rolle har riktig kompetanse. Bestiller rollen er 

oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet på tjenesten, kjøpe inn 

tjenesten (rådmannens anmerkning; gjelder også dersom tjenesten leveres av intern utfører) 

og kontrollere kvaliteten på produktet (ref Agenda Kaupangs rapport Ringerike kommune 

Kostnader og kvalitet).  

Rådmannen anbefaler derfor at eventuell konkurranseutsetting av renhold ikke drøftes eller 

vurderes før Ringerike kommune har opparbeid en tilfredsstillende bestiller rolle med riktig 

kompetanse. 

Parallelt med dette må det høye sykefraværet innen renhold analyseres og det må settes inn 

motvirkende tiltak. 

Rådmannen vil i forslag til økonomiplan 2015-2018 fortsette effektivisering av tjenestene og 

tilpasse tjenesten til lavere ressursinnsats. 

  

Vedlegg 

Kostnader og kvalitet – sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendomsdrift, rapport pr 

11.8.2014 utarbeidet av Agenda Kaupang. 
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 Ringerike kommune, 06.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Elisabeth Djønne 
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Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet  

 

Arkivsaksnr.: 14/383   Arkiv: H07  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

167/14 Formannskapet 21.10.2014 

132/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok 12.12.2013 i sak 144/13: 

Det gis ikke økt budsjett til RingeriksKjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i oppdrag å 

utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til 

lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 1. kvartal 2014 

 

Beskrivelse av saken 
  

Historikk 

RingeriksKjøkken ble i 2002 vedtatt etablert ut i fra følgende fire hovedforutsetninger: 

1. Realisere stordriftsfordeler ved at all matproduksjon som den gang ble utført ved 

Hønefoss, Nes, Sokna, Tyribo og Norderhov sykehjem ble samlet ett sted. Dette gjaldt 

både i forhold produksjon og innkjøp. 

2. Unngå de store utgiftene som ville påløpe da samtlige kjøkken ikke lengre opprettholdt 

godkjenning som produksjonskjøkken av mattilsynet. Både Hønefoss og Norderhov var 
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stengt (kommunen leide i denne perioden kjøkkenkapasitet av forsvaret på Eggemoen) 

og de andre stedene drev på midlertidige dispensasjoner. 

3. Kommunen ønsket å sikre matproduksjonen ved framtidige etableringer både av 

bofellesskap og sykehjem, uten å måtte investere nye kjøkken, produksjonsutstyr og 

kjøkkenbemanning. Hvelven var under planlegging, og Austjord kjøpte mat fra Jevnaker 

kommune på dette tidspunkt. 

4. Etablere produksjonsmetoder som sikret videre muligheter for matombringing (middag) 

til hjemmeboende. 

Det var en klar føring i prosessen at RingeriksKjøkken skulle dimensjoneres for kommunens 

eget bruk i overskuelig framtid. Dette medførte at kjøkkenet i startfasen fikk en viss 

reservekapasitet. Det ble også vedtatt at all tilgjengelig reservekapasitet ved det nye 

RingeriksKjøkken skulle søkes solgt. 

Etableringen førte til store driftsmessige besparelser. Disse framkom i hovedsak som: 

 Reduserte kostnader til renhold, vaktmester, ledelse og merkantile funksjoner. 

RingeriksKjøkken håndterer i stor grad disse tjenestene med eget personell 

 Reduserte vedlikeholdskostnader og investeringer på tidligere nedslitte kjøkken. 

 Redusert bemanning i produksjon. 

 Rimeligere innkjøp og redusert svinn på grunn av stordriftsfordeler og bedre logistikk. 

 Redusere behovet for investeringer i kjøkken ved framtidige utbygginger 

omsorgsetablissementer med heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

De bemanningsmessige reduksjoner viste seg ved oppstartstidspunktet å utgjøre 11 årsverk, eller 

en økonomisk besparelse på ca. 5,5 mill. kroner årlig. I tillegg førte investeringen til besparelser 

som ble generert av redusert behov for opprusting av sykehjemmenes kjøkken til 

produksjonskjøkken, bedre logistikk, redusert svinn, større/koordinerte innkjøp og 

arbeidsinnsats kun på hverdager. Samtidig ble driftskostnadene ved sykehjemmene redusert i 

forhold til elektrisk kraft, forbruksmateriell o.l..  Med andre ord; en av de mer vellykkede 

investeringer kommunen har gjort.  

Det ble vedtatt at eventuelt ytterligere positive økonomiske konsekvenser av etableringen av 

RingeriksKjøkken på sikt, skulle gå til generell styrking av pleie og omsorgstjenesten. 

 

Dagen situasjon 

Med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 11/93 den 30.6.2011 

«RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse og 

omsorg», ligger RingeriksKjøkken nå inne i vedtatt budsjett 2014 med følgende: 

Hovedkjøkken inkl. administrasjon: 

Lønn og sosiale utgifter:  4 960 444,- 

Kjøp av varer og tjenester:  5 221 471,- 

              10 181 915,- 

Salgsinntekter    -          7 880 428,- 

Refusjoner    -             428 596,- 

Netto driftskostnader:    -          1 872 891,- 
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At ikke hovedkjøkkenet budsjetteres i driftsmessig balanse, framkommer ved at egne 

institusjoner og servicesentra ikke betaler beregnet porsjonspris, men råvarekostnader. 

 Servicesentra (Krokenveien og Hov) er pr. i dag administrativt lagt inn under RingeriksKjøkken 

med følgende budsjett: 

Lønn og sosiale utgifter:  2 869 350,- 

Kjøp av varer og tjenester:  1 939 620,- 

     4 808 970,- 

Salgsinntekter (kafeteriasalg)   -         2 359 736,- 

Refusjoner     -            189 976,- 

Netto driftskostnader:     -         2 259 258,- 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen oppfatter at kommunestyret i sitt vedtak ber om en utredning av alternative 

driftsformer til dagens drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.  

Krav til lønnsomhet 

Dagens etatsorganisering er ikke optimal for et kjøkken som skal drive med krav til lønnsomhet, 

da dette igjen fordrer at kjøkkenet kan være en profesjonell aktør i et marked. Dette understøttes 

av rapporten fra «Deloitte» av november 2011 «RingeriksKjøkken - Driftsanalyse og 

konsekvensutredning», som konkluderte med følgende:  

«Spørsmålet om å vurdere ulike organisasjonsformer for kjøkkenet er ikke relevant så lenge 

oppgavene er relatert til produksjon av mat til kommunens egne bistandstrengende, og at dette 

sannsynligvis løses best innenfor dagens etatsmodell».   

RingeriksKjøkken har i utgangspunktet fem sentrale salgssegmenter: 

1. Salg til egne institusjoner 

2. Salg til servicesentra 

3. Salg til hjemmeboende 

4. Salg til andre kommuner 

5. Salg til andre/Catering 

 

Punkt 1 og 2 vil være relativt ukompliserte å forholde seg til, da disse «kundene» er kommunen 

selv, og man kan enten vedta at leveranser til disse skal skje fra kommunens eget kjøkken, eller i 

forhold til anbud. Disse leveransene er et lovpålagt kommunalt ansvar. Det kan derfor stilles 

spørsmål om hvor heldig det er at RingeriksKjøkken i dag er organisert under Helse og omsorg, 

som også er kjøkkenets største kunde.  Punkt 3,4 og 5 er mer utfordrende, da disse er 

markedsorienterte.  

Ad. pkt. 3. Dette markedet kan det være svært lett å prise seg ut av. Porsjonspriser vil fra 

kundens side alltid bli sammenlignet med tilsvarende produkter fra «Fjordland», uavhengig av 

porsjonsstørrelser, næringsinnhold, tilberedning og tilbringertjeneste. Rådmannen har til 

sammenligning innhentet priser fra andre og sammenlignbare kommuner for 2014 (pr. porsjon 

inkl. dessert): 

 

  Ringe- 

rike 

Jevnaker Hole Moss Drammen Gjøvik Kong- 

svinger 

Skedsmo 

Pris/porsjon 55,- 90,- 65,- 75 85,- 83,- 74,- 69,- 
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til bruker 

 

Som det framkommer varierer porsjonsprisen relativt mye. Kjøkken som ikke selv bærer alle 

kostnader ved produksjon, og som ikke har krav til lønnsomhet fra eier, vil kunne ha lave 

porsjonspriser. Det samme vil kjøkken som har store produksjonsvolum, da økt volum gir 

reduserte produksjonskostnader. 

Den prisen som er vedtatt i Ringerike kommune er svært lav, og må økes dersom 

RingeriksKjøkken skal ha et prisnivå som ”speiler” de faktiske produksjonskostnadene og 

dermed framstår som selvkost. Rådmannen vil komme tilbake til framtidig prisnivå i 

budsjettbehandlingen. 

Ad. pkt. 4: Rådmannen ser at det kan være et markedspotensial som RingeriksKjøkken vil kunne 

utnytte, men rådmannen vil advare mot optimistiske anslag i utgangspunktet. Dette fordi: 

 RingeriksKjøkken ble vedtatt etablert uten et definert volum for å betjene et eksternt 

marked. Nå vil man være avhengig av en reservekapasitet, som vil være variabel alt etter 

hvor stort kommunens behov til enhver tid vil være, og leveringsdyktighet/stabile 

leveranser vil være avgjørende i forhold til markedsandeler. 

 RingeriksKjøkken har så langt ikke et etablert markedsføringsapparat mot et eksternt 

marked. 

 RingeriksKjøkken har så langt ingen salgsorganisasjon/apparat for å formidle og omsette 

produksjonen.  

Ad. pkt. 5: Catering vil som regel (i hvert fall i starten) være i «småskala» og ikke ha det 

potensialet for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som stordrift kan generere. Samtidig er en 

viss cateringsaktivitet positivt både for å markedsføre bedriften og for opprettholdelse av 

kompetanse og kreativitet blant ansatte samt praksisarena som lærlingebedrift. Markedet er 

usikkert, men erfaringer fra sammenlignbare kjøkken, f.eks. Drammen Kjøkken KF tilsier at 

markedet er der. 

 

Mulige organisasjonsformer 

Dersom RingeriksKjøkken skal imøtekomme de krav som stilles i kommunestyrets vedtak, bør 

en slik virksomhet organiseres enten som et KF (Kommunalt foretak), et AS (Aksjeselskap) eller 

som del av den kommunale virksomheten. Følgende forhold må vurderes:  

 Eierskap. Skal kommunen være eneeier? 

 Kommunestyrets og rådmannens behov for oppfølging, styring og kontroll? 

 Virksomhetens behov for selvstendighet og frihet til å operere i et marked? 

 Forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser? 

 Forhold til merverdiavgift og kompensasjon? 

 Økonomisk risiko? 

 Forhold til de ansatte, - kommunen som arbeidsgiver? 

 Trygghet for leveranser/leveringssikkerhet? 

 Behov for virksomhetsoverdragelse? 

 

1. Kommunalt foretak (KF) 
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Dersom kommunestyret ønsker å gi RingeriksKjøkken en noe mer selvstendig stilling enn det 

som er tilfelle i den tradisjonelle etatsmodellen, kan organisering som et kommunalt foretak 

(KF) etter kommunelovens kapittel 11, være aktuelt. Det må da opprettes et eget styre i samsvar 

med kommunelovens bestemmelser. Foretaket er ikke en egen juridisk person/enhet, men en del 

av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for alle foretakets forpliktelser. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 

innebærer ikke denne formen noen virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Slik organisering skaper dermed sjeldent konflikter i forhold 

til partene. 

Et KF ledes av et styre som er utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et eierorgan 

på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under 

styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt kommunestyrets 

budsjettmyndighet. Rådmannen har imidlertid ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

overfor foretakets daglige leder, men kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak 

skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Denne organisasjonsformen er relativt ny i norske kommuner, men det finnes likevel en del 

erfaringer. Mange opplever slik organisasjonsformen som krevende. Den friheten som ligger til 

et eget styre, og frikoblingen fra rådmannens direkte ledelse og kontroll, kombinert med at 

foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og at kommunen hefter ubegrenset for alle 

foretakets forpliktelser, krever en helt annen rolleforståelse, rolleavklaring og eierstyring enn 

norske kommuner har tradisjon for. Mange kommuner erfarer at det kan være vanskelig å skape 

god nok forståelse for ansvarsforhold og oppgaver i forhold til slike styreverv blant politikere 

som er valgt inn i kommunestyret på helt andre betingelser, og velger konsekvent å utpeke styrer 

etter andre kriterier. 

Departementet har, etter påtrykk fra flere kommuner utredet muligheter for en lovendring slik at 

et KF kan være et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at dersom en kommune har behov 

for en selskapsdannelse der det er hensiktsmessig at selskapet opererer som eget rettssubjekt, så 

bør dette løses ved at selskapet organiseres som et AS. 

 

2. Aksjeselskap (AS) 

Et aksjeselskap (AS) organiseres og styres etter bestemmelsene i aksjeloven. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. Et AS kan eies av en kommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, og 

selskapet kan bl.a. ta på seg gjeldsbyrder uten at kommunen som eier hefter for disse. 

Dette er en selskapsform som er godt egnet hvis motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er 

muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av kommunens 

økonomiske risiko. Rådmannen oppfatter at dette ikke er det primære motivet i forhold til 

RingeriksKjøkken, j.fr tidligere vedtatte eierstrategi. 

Et KF utfører oppgaver på vegne av kommunen i motsetning til et AS som utfører de samme 

oppgavene for kommunen. Dersom kommunen etablerer et AS vil man måtte gjennomføre en 

virksomhetsoverdragelse, der ansatte må forholde seg til selskapet som ny arbeidsgiver. 

 

3. Kommunal resultatenhet 
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Intensjonene i kommunestyrets vedtak kan også ivaretas ved at RingeriksKjøkken organiseres 

som i dag i en kommunal driftsenhet.  

Fokus på inntekter ved eksternt salg må styrkes slik at kommunestyrevedtakets krav til 

lønnsomhet (12.12.2013 i sak 144/13) imøtekommes. Budsjett og regnskap må settes opp slik at 

de reelle kostnader og faktiske inntekter for kjøkkenet demonstreres. Dette innebærer innføring 

av en form for internfakturering, slik at RingeriksKjøkken betaler internhusleie (inkl. 

vedlikehold, kapitalkostnader og serviceavtaler). Likeens andel av administrative 

overheadkostnader og fellesutgifter. Disse kostnadene er i dag budsjettert andre steder i 

kommunen, og nødvendige overføringer må gjøres. Ut over dette må kjøkkenets kostnader finne 

sin dekning gjennom salgspris. Institusjonene og brukere i hjemmetjenesten må betale 

kjøkkenets faktiske kostnader (innbefattet overheadkostnader som i dag ikke belastes kjøkkenet) 

gjennom en reell pris på de produkter som blir levert. 

Dagsentra og servicesentra må etableres med egne budsjett, og betale for maten på lik linje med 

institusjonene. Matleveranser til de forskjellige driftsenhetene kontraktsfestes, likeens priser. 

Dermed oppnår driftsenhetene forutsigbare kostnader og RingeriksKjøkken forutsigbare 

inntekter. I denne modellen står kjøkkenet fritt til å øke eksternt salg. 

 

Framtidig organisasjon 

For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en drift av RingeriksKjøkken basert på 

forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet, vil RingeriksKjøkken kunne organiseres 

både som et KF, der styret pålegges å planlegge sin virksomhet i tråd med kommunens 

eierstrategi for selskapet (forslag vedlagt) og vedtekter (forslag vedlagt), eller som en kommunal 

driftsenhet. 

RingeriksKjøkken består i dag av en sentral produksjonsenhet og to servicesentra (Krokenveien 

og Hov). Dersom RingeriksKjøkken skal driftes basert på forretningsmessige prinsipper og krav 

til lønnsomhet, må dagens produksjonsenhet (storkjøkkenet) isoleres som eget foretak eller 

kommunal driftsenhet/etat. Driftsansvaret for servicesentra/dagsentra bør legges i den 

kommunale linjeorganisasjonen, som tilføres nødvendige budsjett/driftsmidler ved 

omdisponeringer innen budsjettet. Det kan selvsagt også vurderes å la RingeriksKjøkken 

fortsette å drifte kafeteria/servicesentre med den erkjennelse at denne virksomheten aldri vil 

kunne generere overskudd. Drammen kommune kompenserer for eksempel dette ved å 

subsidiere denne delen av virksomheten med et direkte driftstilskudd til Drammen Kjøkken KF. 

Det er viktig at en kommunal subsidiering av tilbudet synliggjøres. 

 

Endring i opplegget for prisfastsetting og budsjettering 

Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak slik at institusjonene skal betale reell porsjonspris 

og ikke råvarepris. Dette innebærer at andel av produksjonskjøkkenets kostnader ved 

leveransene til institusjoner, herunder lønn og andre kostnader, skal dekkes av institusjonene 

gjennom porsjonsprisen, og ikke framkomme som et underskudd i regnskap eller en nettoutgift i 

budsjettet. Dette kan praktisk løses ved at dagens budsjetterte nettokostnader ved 

sentralkjøkkenet tilføres institusjonene, slik at disse får et økonomisk grunnlag for å betale 

gjeldende porsjonspris.  

Ved at RingeriksKjøkken trekker kapitalkostnader, husleie, strøm/fyring og administrative 

overheadkostnader inn i budsjett/regnskapsbilde, unngår kjøkkenet problemer i forhold til 

mulig/påstått «kryssfinansiering», og står friere i forhold til å kunne operere i et kommersielt 
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marked på ordinære forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet (j.fr. eksternt salg). 

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Samtidig vil slik budsjettering og regnskapsførsel medføre en synliggjøring av kommunens 

totalkostnader knyttet til matproduksjon og porsjonspris. Pr. i dag er Drammen kommune 

v/Drammen Kjøkken KF eneste kommune i Norge som presenterer slikt kostnadsbilde. I 

forbindelse med saksforberedelsene har RingeriksKjøkkens ledelse sammen med saksbehandler 

og tillitsvalgt besøkt dette foretaket, som er i ferd med å tilpasse seg de samme 

produksjonsmetoder som RingeriksKjøkken benytter. «Nye» Drammen Kjøkken KF vil kunne 

bli en viktig samarbeidspartner og objekt for «benchmarking» i årene framover. 

 

Hva påvirker porsjonsprisen? 

Porsjonsprisen må skaffe inndekning for bedriftens lønnskostnader, generelle driftskostnader, 

råvareinnkjøp, husleie og kapitalkostnader samt krav til positivt driftsresultat. En strømlinjet 

produksjonslinje med optimal logistikk samt riktig kompetanse vil medvirke til lavest mulig 

driftskostnader, og dermed gi muligheter for lave og konkurransedyktige porsjonspriser.  

Ved all menyplanlegging legger RingeriksKjøkken til grunn «Nasjonale faglige retningslinjer 

for forebygging og behandling av underernæring» samt «Kosthåndboken, - en veileder i 

ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten» fra Statens ernæringsråd. 

Forekomsten av kroniske sykdommer knyttet til levevaner øker, og samtidig er det mange som 

har sykdomstilstander som krever langvarig medisinsk behandling. Dette stiller krav til 

kompetanse og muligheter til å tilpasse mattilbud og kostveiledning i behandlingen. Håndtering 

av innkjøp krever derfor høy kompetanse, kreativitet og innsikt. Krav om 

lave/konkurransedyktige porsjonspriser representerer krevende øvelser når det gjelder å sette 

sammen velsmakende månedsmenyer med rett mengde, riktig næringsinnhold, vitaminer og 

mineraler, riktig konsistens og krav til variasjon. Kontinuerlig overvåkning av innkjøpspriser, 

tilbud/rabatter og sesongvariasjoner er nødvendig, dersom ikke råvarekostnadene skal presse 

porsjonsprisene opp på et uforsvarlig nivå. 

Enkeltdietter, ønskekost v/livets slutt og næringsberikede dietter som tross alt produseres i 

småskala, driver også de samlede produksjonskostnader opp, og vil være en utfordring når det 

gjelder å holde en gjennomsnitts porsjonspris. Det er viktig å huske på at det er ofte syke 

mennesker kjøkkenet skal lage mat til. Maten må være lett å tygge (mange har dårlig tannstatus), 

fisk må være skinn og beinfri og maten må framstå/serveres som appetittlig m/garnityr og 

delikat anrettet. Slike forhold vil selvfølgelig gjenspeiles i prisen. 

 

 

Subsidiering/kryssfinansiering 

Dersom kommunestyret velger å organisere RingeriksKjøkken som et foretak/selskap, vil det 

være ett forhold som er absolutt: 

Kommunen som eier kan ikke subsidiere foretaket, - og foretaket kan ikke subsidiere kommunen. 

Derimot kan eier kreve utbytte. 

I praksis betyr dette at dersom kommunestyret velger å vedta at porsjonsprisen til 

hjemmeboende skal være lavere enn kjøkkenets porsjonspris/utsalgspris, så må kommunen 

(v/f.eks hjemmebasert omsorg) kjøpe porsjonene til gjeldende utsalgspris, for så å selge disse 

videre til pasientene til den prisen kommunestyret har bestemt. Dersom kjøkkenet organiseres 

videre som en kommunal driftsenhet, kan et vedtak om en lavere porsjonspris kompenseres ved 

at kommunen aksepterer en tilsvarende nettokostnad i budsjett/regnskap. 
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Moms 

Lovverket gir føringer for en moms på matvarer på 15 %. Hvis maten spises på stedet 

(servering) er momsen på mat 24 %. Dette kan gjøre momsberegninger noe komplisert, og det er 

en rekke «gråsoner».  

Merverdiavgiftsregelverket likestiller i utgangspunktet kommunale omsetningsvirksomheter 

med tilsvarende private virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 

Merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd fastsetter imidlertid en særordning som gir unntak fra 

plikten til å betale merverdiavgift ved eget forbruk for kommunale virksomheter som 

hovedsakelig tilgodeser egne behov. Uttaksmerverdiavgiften er basert på omsetningsverdi og 

ikke innkjøpsverdi.  

Hovedsakelighetskravet er i praksis blitt satt til minst 80 prosent av samlet omsetning. Da er det 

kun fradragsrett for den delen av anskaffelsene som skjer til den avgiftspliktige delen av 

virksomheten. Ved fellesanskaffelser må fradragsretten fordeles forholdsmessig. 

Ordningen er ressurskrevende å administrere, og dersom virksomheten skal drives på 

forretningsmessig basis, bør bedriften ta høyde for et eksternt salg som overstiger 20 % av 

omsetningen og innordne momsberegningene etter dette. Dette er i dag gjennomført ved 

RingeriksKjøkken. 

 

Et varmt måltid om dagen for definerte målgrupper vil være et svært viktig forebyggende 

helsetiltak. Dersom det foreligger et vedtak relatert til dette, vil tjenesten være definert som en 

helsetjeneste, og dermed ikke momsbelagt. Mat til hjemmeboende pasienter og pensjonister kan 

derfor leveres til en porsjonspris eks. moms, dersom det foreligger vedtak (j.fr. forslag til 

vedtak). 

 

Risiko 

Ved å organisere driften av RingeriksKjøkken som et KF eller kommunal driftsenhet i tråd med 

de forutsetninger som er skissert, oppnår kommunen å synliggjøre alle kostnader knyttet til 

matproduksjonen, og dermed definere en porsjonspris som «speiler» det faktiske kostnadsbilde. 

Dette i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak 2014. Denne prisen blir langt høyere enn den 

prisen kommunestyret har vedtatt skal være utsalgspris for hjemmeboende. Selv om denne 

prisen ikke vil være urimelig, vil mange kunne reagere på en prisøkning for å oppnå 

kostnadsdekning. Rådmannen vil følge dette opp i budsjettprosessen. 

At sykehjemmene vil oppleve en enda høyere prisøkning (sykehjemmene har tidligere kun betalt 

råvarepris) vil ikke være dramatisk, da budsjettmidler vil flyttes internt i systemet, og 

institusjonene vil få et økt budsjett for å håndtere økte utgifter. Men dersom mange sier fra seg 

tilbudet om middag brakt hjem av frivillighetssentralen på grunn av det mange vil oppleve som 

dramatisk prisendring, vil få store konsekvenser både for det forebyggende helsearbeidet og ikke 

minst driftsgrunnlaget for kjøkkenet. 

Enkelte vil sikkert kunne mene at dette er unødvendig arbeid og prosedyrer, da man egentlig 

ikke oppnår annet enn at et kommunalt rammetilskudd erstattes av en tilsvarende inntektspost. 

Det er derfor viktig å presisere at det vil ikke bli mer penger i systemet ved slik 

internfakturering, men kostnadene vil synliggjøres der de faktisk hører hjemme. Dette vil gi 

kommunen nyttige styringsdata og sammenligningsgrunnlag. Men, - mer penger i systemet kan 

kun generes ved eksternt salg. Slike omdisponeringer som nevnt, vil ikke gi utslag på KOSTRA-

sammenligningstall. 



  Sak 132/14 

 

 Side 26   

 

Rådmannen er av den oppfatning at et budsjett for RingeriksKjøkken skal synliggjøre 

kjøkkenets samlede/reelle utgifter og at denne klart speiles i porsjonsprisen. Innkjøpsordningene 

oppfattes utnyttet optimalt og det er derfor lite å hente på råvareprisen. Likeens er logistikken 

ved kjøkkenet godt utviklet og «svinnet» er minimalt. Dersom budsjett for RingeriksKjøkken 

skal synliggjøre det faktiske kostnadsbilde, og samtidig ivareta et krav om positiv bunnlinje, kan 

dette etter rådmannens syn oppnås ved følgende tiltak: 

 Øke porsjonsprisene 

 Øke volumet 

 Øke andel av eksternt salg 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken organiseres som et KF. Skal RingeriksKjøkken drives etter 

forretningsmessige prinsipper og med overskudd, må virksomheten i langt større grad ha fokus 

på markedsutvikling, produktutvikling, profilering og markedsføring. Da vil en 

organisasjonsform med eget dedikert og faglig kompetent styre, der forretningsmessige og ikke 

politiske føringer er avgjørende, kunne være viktig nødvendig støtte. Dersom kommunestyret 

velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken omorganiseres til et kommunalt foretak fra 1.1.2015, og betegnes i 

fortsettelsen «RingeriksKjøkken KF». Perioden fram til 1.1.2015 skal nyttes til 

nødvendige strukturelle tilpasninger, j.fr. «Ringerike 2020», samt gradvis å gjennomføre 

nødvendige prisøkninger i forhold til hjemmeboende. 

2. Vedlagte forslag til eierstrategi for «RingeriksKjøkken KF» vedtas. 

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå en leieavtale for driftsbygning, maskinrom og grunn 

for «RingeriksKjøkken KF» i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

4. Rådmannen innpasser drift av Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter i egen 

driftsorganisasjon, og foretar de nødvendige budsjettjusteringer. 

5. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et rimelig måltid varm 

mat/middag hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har 

etablert for målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Alternativ 2: 

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn også bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet, men med nødvendige tilpasninger 

av budsjett/regnskap slik at de faktiske og reelle kostnader/inntekter framkommer. Dersom 

kommunestyret velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 
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4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

En organisering av RingeriksKjøkken som et kommunalt foretak vil være utfordrende, da 

RingeriksKjøkken vil være det eneste KF som kommunen har. Dette innebærer at kommunen 

ikke har noe ”miljø” for foretak eller foretaksbygging, verken administrativt eller organisatorisk. 

Rådmannen tror ikke at det vil være riktig å pålegge RingeriksKjøkken en slik belastning på 

nåværende tidspunkt. 

Dersom Ringerike kommune på sikt velger å etablere/organisere flere deler av virksomheten 

som foretak (kommunalt eller interkommunalt), vil RingeriksKjøkkens organisatoriske og 

administrative tilknytning naturlig vurderes på nytt. 

Ut i fra en slik vurdering anbefaler derfor rådmannen at RingeriksKjøkken fortsatt organiseres 

som en kommunal driftsenhet, med de endringer som foreslåes slik at de reelle/faktiske 

kostnadene for kjøkkenets interne ”kunder” og RingeriksKjøkkens inntektene framkommer, j.fr 

forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 
 Forslag til eierstrategi for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til vedtekter for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til husleieavtale for RingeriksKjøkken KF m/plantegninger 
 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Arkivsaksnr.: 14/823   Arkiv: F17 &30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

166/14 Formannskapet 21.10.2014 

133/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Innledning / bakgrunn 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Planen vil likeens gi viktige premisser for Ringerike boligstiftelse og 

søknader om tilskuddsmidler fra Husbanken.  

Eksisterende boligsosiale handlingsplan er gjeldende fram til 2015, og erstattes av denne 

planen, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Bente Jansen (leder NAV), Dag 

Jonny Martinsen og Geir Johansen (Eiendomsutvikling), Elin Stein og Tove Emilsen (NAV), 

Christine M. Bråthen og Torgunn Homme (Helse og omsorg) på vegne av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den 

største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og godt. 

For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, men også et sett av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo godt. 

Kommunens ansvar hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV § 15: 
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«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I samme lovverk § 27: «Kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv.  

Framlagte plan gir en kortfattet og grei oversikt over dagens tilbud og framtidig behov, 

strategivalg samt organiseringen av det boligsosiale arbeid i kommunen.  

Den peker på enkelte utfordringer som må finne sin løsning.  Det er et faktum at alt for 

mange bor alt for lenge i et midlertidig kommunalt tilbud med for lite og ikke målrettet 

bistandsbehov for å skaffe seg noe annet.  Lav gjennomstrømning i boligene gjør at enkelte 

beslaglegger boligen lenge, slik at andre opplever mangel på tilbud.  

Planen peker både på organisatoriske løsninger, endringsbehov av praksis og 

kompetansebehov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at når departementet og husbanken benytter begrepet 

«vanskeligstilte», så menes det mennesker som av forskjellige grunner er «vanskeligstilte på 

boligmarkedet». Dette gjelder i første rekke: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger. 

- Ungdom. 

- Vanskeligstilte barnefamilier og barnefamilier med eneforsørgende foreldre. 

 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 for Ringerike kommune, 

oppsummerer dagens situasjon slik: 

 Det har vært en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av 

boligsosialt arbeid-/utvikling I kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen er 

derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har Ikke evnet å ta i 

bruk og samkjøre alle virkemidler. 

 Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis betyr 

at de nærmest er uoppsigelige.  

 Det har vært manglende tverrfaglig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 

 Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre 

sammenlignbare kommuner, men leietagerne bor lenge i de kommunale boligene. Det 

er for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke varige 

botilbud. Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet kan for flere være grunn 

til at de blir boende i kommunal bolig, selv om behovet og økonomien for den enkelte 

har endret seg.  
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 Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen. 

 Det registreres et stort «etterslep» på vedlikehold og oppussing 

 

Forslaget til ny plan definerer følgende hovedmålsetting for arbeidet i perioden: 

- Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200. 

Planen fokuserer dermed på de bakenforliggende problemer, som ofte er knyttet opp i mot 

den boligsøkende og dennes livssituasjon. Kan kommunen medvirke til at disse forholdene 

løses, vil med stor sikkerhet behovet for kommunal bolig endre seg. 

Husbanken har invitert Ringerike kommune inn i et samarbeid om et boligsosial 

utviklingsprogram. Programmet retter seg mot kommuner med store boligsosiale 

utfordringer, og innebærer en langsiktig og kunnskapsbasert satsing for å forbedre og 

samordne kommunens boligsosiale arbeid. Øvrige kommuner som allerede deltar i 

programmet fra Buskerud er Drammen og Nedre Eiker kommune. En deltagelse i 

programmet innebærer at deltagerkommunene prioriteres i forhold til Husbankens generelle 

økonomiske virkemidler. 

Et slikt samarbeid utløser årlige kompetansetilskudd fra Husbanken, som også deltar og 

bidrar med sin kompetanse, og organiserer kompetansehevning og erfaringsutveksling 

mellom deltagerkommunene. Første fase i programarbeidet er gjennomføring av en ekstern 

foranalyse, som i detalj vil kartlegge kommunens utfordringer og gi et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for det videre arbeidet. Det er en forutsetning for deltagelse i dette 

programarbeidet at kommunen forankrer dette i et kommunestyrevedtak. Slik deltagelse vil gi 

kommunen et nødvendig løft i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak relatert til 

Boligsosial handlingsplan 2015-2022, og rådmannen anbefaler dette. 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 definerer og beskriver fem 

strategivalg for å realisere føringene som gis i planen: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig 

5. Samarbeid med frivillig 

Rådmannen anbefaler at samtlige strategivalg vedtas. Likeens at samarbeidet med private 

borettslag bedres med tanke på bedre tilrettelagt universell utforming og montering av heiser 

i blokker med flere etasjer. Alt for mange søker kommunal bolig da den boligen de har i dag 

(borettslag o.l.) ikke er tilstrekkelig tilpasset.  

 

Vedlegg 

 
 Forslag til «Boligsosial handlingsplan 2015 – 2022. 
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 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Arkivsaksnr.: 14/214   Arkiv: G21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/14 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014 

168/14 Formannskapet 21.10.2014 

18/14 Eldrerådet 27.10.2014 

134/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike interkommunale legevakt er i dag etablert i lokaler ved Ringerike sykehus, og 

består av samarbeidskommunene Ringerike, - Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og 

Krødsherad kommune. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov 

av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 3 

bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt inngås med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Etter at den nye veien Sokna- Ørgenvika er åpnet, opplever Flå kommune at reisetiden med 

bil til Hønefoss er kortet inn med 20 minutter. I tillegg arbeider mange av Flå kommunes 

innbyggere i Ringerike og mange frekventerer Hønefoss jevnlig. 

Flå kommune har derfor rettet en henvendelse til Ringerike legevakt om å få delta i denne på 

like linje med de andre samarbeidskommunene. 

Henvendelsen har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget for legevakta som i prinsippet stiller 

seg positivt til henvendelsen. 

I dagens samarbeidsavtale står det i pkt.6.1.: 

«Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 
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samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes 

kommunestyrer». 

Ringerike kommune har forestått forhandlinger med Flå kommune om betingelser for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. De samme 

prinsipper som ble benyttet da Jevnaker kommune ble en del av legevakten er fulgt. Flå 

kommunestyret har akseptert de framforhandlede betingelser. Saken legges derfor nå fram for 

behandling i de respektive samarbeidskommuner. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Flå kommune er en kommune i Ringerike sykehus sitt «nedslagsområde», og det er naturlig og 

riktig at kommunen inngår avtale om bruk av nærmeste etablerte legevakt. 

Flå kommune er en relativt liten kommune med 1 050 innbyggere (1. jan 2012). De 

økonomiske konsekvenser er derfor marginale, både for legevakten og for de allerede 

samarbeidende kommuner. 

Vedlagt følger en oppdatert samarbeidsavtale. Vertskommunens juridiske enhet har gått 

igjennom avtaleteksten, og enkelte presiseringer, forenklinger og endringer i ordlyden er gjort, 

men endrer ikke avtalens innhold eller intensjon. 

Rådmannen anbefaler den foreslåtte utvidelse. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til revidert «Avtale om vertskommunesamarbeid, - Ringerike interkommunale 

legevakt» 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etablering av karrieresenter  

 

Arkivsaksnr.: 14/1196   Arkiv: X60  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 15.10.2014 

170/14 Formannskapet 21.10.2014 

135/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 

 

Sammendrag 
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har 

foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak 

finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.  

 

Innledning / bakgrunn 
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å 

utvikle karrieresentre i Buskerud.  

Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i 

hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for 

NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle 

nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle 

karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og 

etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har 

behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig 

og profesjonell karriereveiledning.   

I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av 

OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne). 

 

Arbeidsgruppa  

 

I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt 

samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov. 

 

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra  NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike 

Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene 

Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved 

OPUS Ringerike karrieresenter. 
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I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det 

etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi 

merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.  

Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være 

 En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 

 Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 

kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling. 

 Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen 

virksomhet. 

 En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 

ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid. 

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke 

tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om 

karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. 

Lokalisering 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt  «Det Gule 

huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med 

inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er 

godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling 

(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering 

sammen med et karrieresenter i dette bygget.  

Oppstartsdato 

Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp  i januar 2015 

Ringerike karrieresenter og bemanning 

 
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK) 

100 % karriereveileder 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr  betales av BFK 

Overføres fra OPUS 

  

Nettverksrådgiver (50%) 

arbeid med ungt 

entreprenørskap (40%) og 

arbeid i karrieresenteret 

(10%) 

 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr betales av BFK  

nettverksrådgivere (40135) 

 

 

 

Har leid kontor av   

Ringerike kommune. Flyttes 

til senteret. 

 20% OT rådgiver 

(Oppfølgingstjenesten)  

  

Lønn+ reise og kontorutstyr 

betales av PPOT 

1 dag i uka 

b) NAV 

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres 

i høst 

Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales 

av NAV   
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NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5  

 
c) Kommunene 

Veileder fra Læringssenteret  20% 

Annen bemanning? 

Lønn + reise /kontor deles på kommunene 

 
d) Ringerike utvikling 

100 % daglig leder av Ringerike utvikling Betales av Ringerike utvikling 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag til driftsutgifter 

for Ringerike Karrieresenter være slik:      

 

Utgifter: 

 

 

Pr. år Pr. enhet med 3 

eiere 

Husleie 700 m2 60 000  

Strøm  60 000  

Vask  37.000  

Kurs /opplæring 20 000  

Undervisningsmateriel

l 

15 000  

Annonser 10 000  

Matvarer 15 000  

Leder/koordinator 50% 400 000 ??  

Totalt  617 000    205.666 

 

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene 

som senteret betjener.  Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en andel av 

driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes andel av 

disse bli innarbeidd  i første tertialrapport 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et 

mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener 

dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i 

tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.  

Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, og 

mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen.  Når det gjelder å ta del i 

senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.   
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Vedlegg 
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra 

arbeidsgruppe – april 2014. 

 

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, 07.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Arkivsaksnr.: 14/294   Arkiv: PLN 345  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

177/14 Formannskapet 21.10.2014 

136/14 Kommunestyret 30.10.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

Sammendrag 
Forslaget til reguleringsplan "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud" er utarbeidet av Statens 

vegvesen med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. 

 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 

14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en kjørefeltbredde på 6,5 m 

(samlet for begge felt). Risikoen for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i 

ÅDT. For strekningen på E16 fra Gihle til Botilrud er det derfor et stort potensiale for 

ulykker.  

 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og 

Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og 

naturressurser.  

Prosjektet tar også for seg oppgradering av busstopp og gangvei og bidrar til en stor heving 

av kvaliteten ved utførelsen av disse. 

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart “0605_ Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud ” i målestokk 1:1000 

 Forslag til reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse  



  Sak 136/14 

 

 Side 39   

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget ble opprinnelig fremmet med forslag til etablering av rundkjøringer på 

Gihletoppen og på Steinssletta. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen grunnet beslag av 

landbruksjord er prosjektet nedskalert. Forslaget som fremmes til sluttbehandling er et miljø 

og trafikksikringstiltak. Endringen har hatt konsekvenser for hvordan enkelte hensyn, særlig 

støy, er håndtert i planen. 

 

Utbedringene av E16 mellom Gihletoppen og Botilrud vil i sin helhet følge eksisterende veg. 

På strekningen fra kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen etableres det ikke 

midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver 

side.  

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av tverrprofil for S5 (figur 

under) som innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at skulderbredden økes 

fra 1,5 m til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøyer.  

 
Tverrprofil for S5, 12,5m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen 

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra Giletoppen 

til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer ca 8150 – 

8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på strekningen i 

hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot utglidning. For å sikre 

fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette området som en del av 

tiltaket.  

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Botilrudkrysset vil få samme prinsippløsning 

som den har i dag. 

 

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt 

utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus. Holdeplassen 

på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på østsiden av 

E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien. 

 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 

ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 

med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 

fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 

Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 
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langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 

etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 

tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

 
Prosjektet defineres som et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 

endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 

støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, ønsker ikke Statens 

Vegvesen å gjennomføre spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  

I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 

forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 

stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 
Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 

utgjør motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte 13000 m2. All dyrket mark skal 

tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 

mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med 

et flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 

vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 

utgjør ca 4600 m2. 

 

Forholdet til gjeldende planer 
Planforslaget anses i tråd med overordnet, gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike 

(2007 – 2019 vedtatt 30.08.2007). I planområdet er det vist LNF-område, boligområde og 

parkering. 

Planen overlapper reguleringsplan "192 Ringåsen 2" men fører ikke til endring av formål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 

med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7.  

Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag 

og tar seg av høring og offentlig ettersyn med kommunen som høringspart. Ringerike 

kommune har vært positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7 med tanke på at 

planen er en del av en plan som strekker seg fra nabokommunen Hole og at normal 

behandling i de to kommunene kunne ført til vesentlig ulempe i forhold til fremdrift. 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013-22.03.2013. 

På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud samt andre innspill ble planforslaget 

endret og nytt forslag ble sendt på begrenset høring ved brev datert 02.09.2013 med frist 

20.09.2013. 

 

Merknader til planforslaget 
Ettersom planforslaget har endret seg dramatisk etter fremlagt forslag til oppstart og ordinært 

offentlig ettersyn anser rådmannen det mindre relevant å kommentere innspillene til disse. I 

siste forslag som ble sendt på en begrenset høring er endringene av dagens forhold for berørte 

grunneiere små. Rådmannen anser at fristen for innspill var i korteste laget, men har ikke fått 
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tilbakemelding fra grunneiere eller andre om problemer med dette. På bakgrunn av dette 

anser rådmannen at forslaget som nå fremmes for sluttbehandling ikke medfører vesentlig 

ulempe for berørte parter. 

Rådmannen anser likevel at forholdet til støy er uheldig. Ettersom planen ble endret fra 

ordinær veiplan til et trafikksikkerhetstiltak har Statens Vegvesen i sine kommentarer til 

innspill, avvist avbøtende støytiltak. Rådmannen anser at det er fornuftig å følge anbefaling 

fra Fylkesmannen ved å følge den praksisen Statens vegvesen i støyrapporten har opplyst om, 

og dermed tilby avbøtende tiltak for bebyggelse i rød sone. Rådmannen anbefaler på 

bakgrunn av dette at bestemmelser om støy tas inn i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. 

 

Rådmannen har ellers ingen kommentarer til Vegvesenets svar på merknader gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Støy. Da reguleringsplanen ble startet opp la den opp til endring av kryss i tillegg til 

oppføring av midtdeler. Det ble da utredet støy og det ble formidlet at støyskjerming ville 

utføres i tråd med gjeldende retningslinjer. Etter innsigelse fra Fylkesmannen på beslag av 

dyrket mark har prosjektet endret karakter ved at rundkjøringene som opprinnelig var 

planlagt er tatt bort. Dette har medført at prosjektet er omklassifisert til et rent 

trafikksikkerhetstiltak. Endringen medførte ikke vesentlig endring av støyforholdene. SVV 

har gjennom begrenset høring gjort kjent at de anser at tiltaket har endret karakter og at 

støyskjerming ikke lenger vil bli utført. 

 

Kommunen som planmyndighet kan legge inn krav om støyskjerming. I den aktuelle planen 

bidrar ikke selve tiltaket vesentlig til økt støy og SVV ønsker ikke å støyskjerme da dette 

bidrar til å heve kostnadene. Mange mindre trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 

etablering av gang/sykkelvei har ofte begrensede rammer og det virker da uhensiktsmessig å 

pålegge ekstrakostnader ved støyskjerming som kan gjøre at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. Dette antas ikke å være en like stor utfordring i dette prosjektet da planen 

ellers er vesentlig forenklet. I den aktuelle planen vil antallet boliger som blir liggende i rød 

støysone (uegnet for etablering av bolig) øke fra 6 til 13 enheter. Økningen vil imidlertid ikke 

bli mer enn 3dB og det anses ikke at økningen vil bli særlig merkbar.  

 

Statens Vegvesen har egne retningslinjer for bruken av T-1442 (Støyretningslinjen) i 

forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. 

"i. For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB, 

gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 

det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.  

ii.  

For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og 

innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer 

innendørs støynivå under 30 dB.  
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye.'" 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at Statens Vegvesen gjennom detaljreguleringa tar sikte på å 

forbedre trafikksikkerheten på strekningen fra Botilrudkrysset til kommunegrensa. 

Kollektivtiltakene og tiltak for gående og syklende gjør at prosjektet vil ha svært positive 

konsekvenser for myke trafikanter i området. 

Rådmannen anser også at summen av tiltakene som inngår i planen vil bedre den visuelle 

opplevelsen av området. 

 

Ringerike kommune har ved flere anledninger tidligere ytret ønske om at også Hønenkrysset 

bør tas med i reguleringa. Statens Vegvesen har ikke fulgt anmodningen, men har i stedet 

startet opp separat planlegging for forbedring av Hønenkrysset. Rådmannen anser at dette 

ivaretar kommunens interesser på en god måte.  

Byggestart for prosjektet det reguleres for er satt til 2017-2018. På spørsmål om dette til 

Vegvesenet har Rådmannen fått opplyst at tidlig vedtak likevel er ønskelig. Hønenkrysset er 

gitt høyere prioritet med planlagt ønsket byggestart 2016. Masser fra dette prosjektet og evt. 

andre omkringliggende prosjekter kan da benyttes til motfylling på Botilrud. Planen må da 

være vedtatt og arkeologiske funn må være ferdig utgravd.  

 

Fylkesmannen har i sine brev også bedt Statens vegvesen ta inn bestemmelser angående støy. 

Rådmannen mener det er grunn til vurdering av om kommunen skal bruke sin anledning til å 

innføre krav til støyskjerming i tråd med vegvesenets egne retningslinjer, det vil si 

støyskjerming i rød sone der dette kan gjøres uten urimelige ekstrakostnader. 

Støysituasjonen for berørte naboer til veien vil ellers ofte økes gradvis, uten at det oppstår 

anledning for å utføre avbøtende tiltak.  

I vedlagte støyrapport gjøres det rede for hvordan Støyretningslinjene praktiseres i Statens 

Vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveier. Denne tilsier at støytiltak 

skal tilbys for boliger som ligger i rød sone. For boliger i gul sone tilbys støytiltak når 

endringen medfører økning av støy på mer enn 3 dB. Det er videre oppgitt at anbefalingene 

gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. 

Rådmannen anser det fornuftig å innarbeide bestemmelser om støy i henhold til Vegvesenets 

anbefalinger ved vegutbedring og sikkerhetstiltak på eksisterende veg, og har derfor lagt inn 

dette som forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg: 
Plankart, datert 18.01. 2013, mottatt 24.08. 2014 

Bestemmelser, datert 31.07. 2014 

Planbeskrivelse, datert 24.08. 2014 

Støyutredning, datert 05.12.2012 

 

Lenker 

 
Offentlig ettersyn 

Begrenset høring 
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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, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
  

Ringerike kommune - søknad om garanti til Flerbrukshallen AS

Vi viser til kommunens søknad av 29.09. d.å.

VEDTAK

Fylkesmannen godkjenner herved Ringerike kommunestyres vedtak av 25. september 2014 i 
sak 116/14 om å garantere med selvskyldnergaranti for spillemidler som Flerbrukshallen AS 
mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss.  Garantien gjelder for inntil 40.950.000 
kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige dette beløpet.  Garantien 
opphører i sin helhet etter 20 år.

  
  

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Lisbet K. Smedaas Wølner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift



 

Ringerike kommune 
Rådmannen 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap og Kommunestyre 

Fra: Rådmannen 

   

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/882-1 166/14  30.09.2014 

Lokaler til IKT-avdelingen  

 

Rådmannen viser til spørsmål i formannskapet 16.09.2014 fra repr. Aasen (Sp) vedr at IT-

avdelingen nå skal flytte fra rådhuset til eksterne lokaler og ønsker svar på mandat, 

finansiering mv. 

Arbeidet med å se på mer egnede lokaler for IT startet allerede i 2012. Som oppfølging av 

arealrapporten besluttet rådmannen høsten 2013 at IT skulle fortsette sitt arbeid med å se på 

mer egnede lokaler på utsiden av rådhuset. For å oppnå bedre sikkerhet, økt produktivitet og 

kunne forenkle rutiner var det viktig å finne effektive lokaler som gir: 

 
- Godt arbeidsmiljø (effektive arbeids- og fellesarealer). 

- Sikkert, oversiktlig og tilgjengelig serverrom (tilgangskontroll, alarmsystemer, brannsikring, 

strømsikring, kjøling, nødstrøm til servere og kjøling). 

- Tilrettelegger for mer interkommunalt IKT samarbeid (IT-enheten i Ringerike drifter i dag alle 

Lønn, Personal og Økonomi systemene for Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommuner). 

- Varehåndtering (Mottak, klargjøring og utlevering av IKT utstyr). 

- Kundemottak (skille mellom service og driftsmiljø). 

- Fleksible møterom med mulighet for kursvirksomhet. 

Rådmannen orienterte om flytting av IT-avdelingen i referatsak til Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltningen (HMA) den 2.desember 2013. Referatsaken var en oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 118/13 den 31.10.2013 om oppfølging av kommunens 

bygningsarealer hvor kommunestyret vedtok at HMA skulle følge arbeidet med oppfølging av 

arealprosjektet inntil politisk sak innen april 2014 (behandlet som sak 71/14 i 

kommunestyrets møte 22/5-2014). 

IT-avdelingen har vært i markedet for å se på egnede lokaler. Totalt har 8 lokasjoner vært til 

vurdering før valget våren 2014 falt på 4.etasje i Kulturhuset. Disse lokalene kan tilpasses 

fullstendig til formålet og har en fordel ved at de ligger langs eksisterende fibertrase for 

kommunikasjon i Ringerike kommune. Lager etableres inne i disse lokalene. Lokalene er 

fleksible og kan enkelt tilpasses forskjellige behov. Det kan imidlertid være utfordring å finne 

egnede parkeringsløsninger. 

IT-avdelingen finansierer økte eksterne leiekostnader gjennom bedre effektivitet innenfor 

drift og service som følge av mer egnede og mer effektive lokaler. Som følge av økt 

effektivitet, kan bemanningen holdes på et lavere nivå enn dagens. Leiekostnadene er i 



 

overkant av 800.000,- kr årlig inkl fellesutgifter. IT-avdelingens driftsbudsjett er i overkant av 

18 millioner kr (inklusive driftsavtaler og lisenser) slik at dette innebærer en effektivisering 

på ca 4-5%.  

Leie av eksterne arealer for IT innebærer derfor ikke økt kostnad for Ringerike kommune – 

men tilrettelegger for mulig lavere kostnader da vi kan flytte andre enheter / virksomheter inn 

i rådhuset. 

 

 



 

Ringerike kommune 
Rådmannen 

 

 

 

Notat  
 

Til: Kommunestyret 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1346-4 1954/14 L04 22.10.2014 

Hønengata 26 og Villaen i sentrum 

 

Repr Steinar Larsen (uavh) stilte i kommunestyrets møte 25.september 2014 spørsmål om hva 

som skjer med Hønengata 26 og Villaen midt i sentrum. Sistnevnte bygg forfaller. 

 

Hønengata 26 

Hønengata 26 eies av Ringerike Boligstiftelse. Det er gitt rivningstillatelse for bygningen og 

den blir nå revet. Selve tomta er under omregulering. 

 

Villaen 

Rådmannen har gjennomført vedlikeholdsregistrering på Villaen og bygget har et høyt 

vedlikeholdsetterslep. Det er blant annet behov for å rehabilitere tak, utvendig beising i tillegg 

til at elektriske anlegg er foreldet og at overflater innvendig er nedslitt. Bygget er i tillegg 

dårlig isolert. 

 

Bygget har hatt lav prioritet i forhold til andre kommunale bygninger (helse- og 

omsorgsbygg, skoler og barnehager) og vedlikeholdet har vært holdt på et minimum. 

 

Før det besluttes eventuell investering / oppgradering av bygget, bør det vurderes hva tomten 

skal benyttes til. Tomten er svært attraktiv på grunn av sentral beliggenhet og er også 

interessant i et byutviklingsperspektiv. En slik vurdering er foreløpig ikke startet. 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1470-1   Arkiv: K54 &29  

 

Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) - samarbeide mellom kommuner rundt Tyrifjorden  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande, dat. 28.08.14. 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1346-2   Arkiv: L04  

 

Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) - riving av falleferdige hus  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh), dat. 09.10.14. 

 
 

 



INTERPELLASJON

Nede i Støaveien på Tyristrand og ved Ask står det noen falleferdige hus.
Det ved Støaveien er et gammelt hus fra 1900-tallet og har stått tomt i mange àr, nå
faller det snart ned. Denne bygning er livsfarlig for barn.

Huset på Ask er et hus som brant for noen år siden, også dette er livsfarlig for barn.

Hva kan ordføreren gjøre med dette?
Hvordan kan kommunen sette krav om riving?

Det er en skam at slike hus kan stå så lenge uten at noen setter i gang tiltak for
riving.

Hønefoss, 09.10.14.

   
Steinar La «sen(uavh).

lEl."'El
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1324-2  Arkiv: 210 &17  

 

Sak: 161/14 

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1324-1   Arkiv: 210 &17  

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/887-4  Arkiv: 24  

 

Sak: 162/14 

 

2. Tertialrapport - august 2014  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 14/887-3   Arkiv: 24  

 

2. Tertialrapport - august 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 2. tertial 2014 og forslag til budsjettreguleringer 

som følge av økonomisk stilling pr 2. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at 

økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 2 mill. kroner mer enn 

budsjett i 2014, antall årsverk i kommunen er synkende og sykefraværet er noe høyere enn 

på samme tidspunkt i fjor. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2014. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 
 

2. Tertialrapport: 

Tertialrapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  



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

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

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000  

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og 

omsorg har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i 

forhold til budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 

mill. kroner. Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

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 i starten på 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 lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

• 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.  

 

 

Felles drift på Schjongslunden: 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 88/11, 30.juni 2011:  

«FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  

Vedtak:  

1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden. 

2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter fra 

Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre 

interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn at 

Rådet for Ringeriksregionen trekkes med. Utvalget gis i mandat å utrede konkrete 

forslag til løsning med fremdriftsplan for ferdigstillelse høsten 2013.  

3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som del 

av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske eierskapsmodeller, 

også regionale.  

4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for felles drift av alle anleggene i 

Schjongslunden.  

5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og 

friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.  

6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over 

sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være ivaretatt 

før hallen kan tas i bruk.» 

 

I punkt 4 i vedtaket, skulle det utredes mulighet for felles driftsselskap for drift av alle 

anleggene i Schjongslunden (Både Flerbrukshallen og de rent kommunale idrettsanleggene). 

Hensikten var at et slikt felles selskap i samarbeid med øvrige aktører skulle ivareta all drift 

av samtlige idrettsanlegg på Schjongslunden og at dette skulle gi synergier gjennom 

fellesskap, mer effektiv drift og økt innsats fra frivillige. 

Flerbrukshallen AS har etter dette etablert et eget heleid selskap, Schjongslunden Drift AS. 

Selskapet er ikke-kommersielt og det skal ikke tas utbytte fra selskapet. I tillegg til at 

Flerbrukshallen AS selv skal benytte selskapet for drift og vedlikehold, er Schjongslunden 

Næring og Hønefoss Stadion AS aktuelle for kjøp av tjenester fra Schjongslunden Drift AS. 



Rådmannen har undersøkt mulighetene for å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester direkte 

fra fra Schjongslunden Drift AS for kommunens egne anlegg på Schjongslunden. 

Kommuneadvokatens vurdering er at lovverket for offentlige anskaffelser ikke åpner for 

dette.  

Rådmannen har derfor vurdert muligheten for å legge kommunens behov for tjenester på 

Schjongslunden ut på anbud. Målsettingen var en konkurranse som skapte synergier, lavere 

kostnader og økt bruk av frivillighet. Imidlertid er dette små volum og tjenestenes innhold 

krever en detaljeringsgrad som medfører det motsatte av intensjonen. Eksempelvis vil en 

konkurranse kreve at malearbeid beskrives med når og hvor og vil bli priset med 

leverandørens priser mens behovet er å male ved behov samt å gi frivillige muligheten til å 

gjøre dette på dugnad.   

Rådmannen vil derfor i stedet ta initiativ til å etablere en forpliktenmde samarbeidsarena 

med aktørene på Schjongslunden. Kommunens behov for tjenester må da ivaretas gjennom 

egen bemanning, bruk av frivillighet og / eller ved konkurranseutsetting av enkelttjenester 

felles med samarbeidet eller kommunen alene alt avhengig av hva som er formålstjenlig. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås 

korrigering av rammene i driftsbudsjettet som ikke endrer budsjettert resultat for 

kommunens totalbudsjett, men som endrer budsjettrammer på involverte rammeområder. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrere 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. 

Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket 

på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle 

driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Hovedårsaken til 

denne prioriteringen er at det ikke finnes klare og gjennomførbare tiltak som kan finansiere 

merforbruket. Det vil også være taktisk uklokt for fremtidige budsjetter å la ekstraordinære 

engangsinntekter i 2014, som økt utbytte fra Rik, finansiere et overforbruk i år. 

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. Noen 

tøffe valg blir gjort på veien, men 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 
2. Tertialrapport – august 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 

som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 

sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 

denne rapporten. 

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 31.08.2014 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. 
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2. Sammendrag 
Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.  

 

Det er økonomiske driftsutfordringer hos de fleste driftsområdene (område 0 til 5). Helse og omsorg 

har det største avviket i kroner, men også de andre områdene melder merforbruk i forhold til 

budsjett med unntak av tekniske områder. Til sammen utgjør merforbruket 28 mill. kroner. Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

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. 

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

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

Samlet resultat -52 554 23 429 1 785 0 -1 785 940

0 Folkevalgte og revisjon 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

2 Adm støtteenheter og fellesutg 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

3 Oppvekst og kultur 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

4 Helse og omsorg 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

5 Tekniske områder 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000
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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 blir presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 Status 2. tertial 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 

 Rapport fra 
utviklingsprosjektet 
«Ringerike 2020» ble 
behandlet av 
kommunestyret 26. juni 
2014 og føringene følges 
opp i det videre arbeidet. 

 Årsprognose pr august 
viser at mange 
økonomiske justeringer er 
gjennomført i 2014, men 
kostnadsnivået ligger 
fremdeles for høyt i 
forhold til ordinære 
inntekter. For å nå målet 
om å nedbetale tidligere 
års underskudd i 2015 må 
kostnadsnivået ytterligere 
ned 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  

 Kommuneplanen er under 
arbeid både fra politisk og 
administrativt hold. Er i 
rute og skal være ferdig 
behandlet i 2015. 

 Kontinuerlig arbeid med å 
forbedre kundedialog og 
skape forutsigbarhet. 

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende 
helse i kommuneplanarbeidet 

 

 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 
30 % innen 2016 i forhold til 2012 

(I 2013 var det 33 innleggelser på 
sykehus med akutt skade hofte/lår- 
ikke kirurgi) 

 Forebyggende helse er 
fokusområde som også er 
tatt inn i 
kommeplanarbeidet og i 
«Ringerike 2020» 

 Status pr 31/8 er 18 
innleggelser hittil i 2014. 
Endelig status 2014 gjøres 
i årsrapport. 
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 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 

 Siste elevundersøkelse 
viser en bedring i tallene 
ved at færre elever 
opplever regelmessig 
mobbing og at flere 
fanges opp. 

 1) Verktøyet Tidlig innsats 
for barn i risiko er 
igangsatt. TIBIR er et 
program for forebygging 
og behandling av 
atferdsvansker hos barn 
tilpasset det kommunale 
tjenestenivået.  

2)Etablert en tverrfaglig 
samarbeidsmodell mellom 
foresatte, barnehage og 
helsesøster. "4 år Trygg og 
klar". Modellen har fokus 
på brukermedvirkning, 
tidlig intervensjon og 
sømløse tibud. 

 Samarbeidsavtalen med 
Menova fungerer godt og 
flere medarbeidere har 
vært og er i praksis i 
Ringerike kommune pr. i 
dag. 

 Under planlegging. 
Merking og skilting vil 
være på plass høsten 
2014. 

4. Ringerike kommune 
skal være 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 

 

 Brukerundersøkelser i 
oppvekst gjennomføres 
høst 2014 og i helse i 
2015, i henhold til plan. 

 Arbeid med forberedelser 
til digitalisering av arkiv er 
igangsatt. 

 Arbeidet er valgt knyttet 
opp mot omdømme-
prosjektet, «Saman om 
ein betre kommune». Ny 
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 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 

kommunikasjons-strategi 
blir derfor utformet første 
halvår 2015. 

 Ringerike kommune er i 
løpende dialog og kontakt 
både med media og er 
tilstede på andre faglige 
arenaer. Det blir 
utarbeidet 
kommunikasjonstiltak for 
alle hendelser som kan 
forventes å få 
oppmerksomhet i media. 
Kommunen deltar i 2014 
på «Ringeriksdagen» for å 
øke kommunikasjonen 
mellom innbyggere/ 
brukere og kommunen, og 
samtidig gjøre 
kommunens tjenester 
mer synlig. 

 Rådmannen har laget 
arenaer for dialog, 
informasjon og 
bevisstgjøring for både 
ledere og andre ansatte. 
Legges vekt på de gode 
tjenestene vi har, og 
hvordan vi skal utnytte 
ressursene best mulig i 
årene fremover. 
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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 i starten på 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 lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.  

 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.  

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 ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett, men antyder et lite mindreforbruk. 

 

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 4 539 3 033 6 360 6 510 150 2 % 0

Driftsresultat 4 588 3 613 6 315 6 465 150 2 % 55

Driftsutgifter 4 706 3 840 6 513 6 718 205 3 % 55

Driftsinntekter -118 -228 -198 -253 -55 22 % 0

Finansresultat -49 -579 45 45 0 0 % -55

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % -55

Finansinntekter -49 -579 -10 -10 0 0 % 0
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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. En eventuell økonomisk støtte derfra vil redusere merforbruket. 

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 merforbruk på 0,7 mill. 

kroner. 

 

Området har samme avvik som ved forrige månedsrapportering. Avviket skyldes i hovedsak 

manglende gebyrer og renteinntekter i forbindelse med utfakturering i nytt økonomisystem 1.halvår. 

 Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse på lønnskostnader.  

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 11 662 14 221 21 908 19 949 -1 959 -10 % -1 864

Driftsresultat 11 817 14 782 22 008 20 049 -1 959 -10 % -1 864

Driftsutgifter 12 630 15 666 23 288 21 181 -2 107 -10 % -2 001

Driftsinntekter -813 -885 -1 279 -1 132 147 -13 % 137

Finansresultat -155 -560 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -155 -560 -100 -100 0 0 % 0

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 48 751 46 914 66 375 65 646 -729 -1 % -780

Driftsresultat 48 979 46 919 66 817 66 241 -576 -1 % -628

Driftsutgifter 52 135 48 692 70 798 70 831 33 0 % 57

Driftsinntekter -3 156 -1 773 -3 981 -4 590 -609 13 % -685

Finansresultat -228 -5 -442 -594 -152 26 % -152

Finansutgifter 4 8 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -233 -13 -450 -600 -150 25 % -150
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I 2014 er disse tiltakene, som også er beskrevet i Handlingsprogrammet, under gjennomføring: 

 Implementere tiltakene i ROS analysen (Risiko og sårbarhetsanalysen) 

 Program for lederopplæring/samlinger i 2014 

 Iverksette ny strategi for økt nærvær 

 Innføre nytt økonomi-/lønns og personalsystem 

 Forberedelser til innføring av elektronisk arkiv 

 Iverksette ny utskriftsteknologi som standardiserer og gir økt sikkerhet og bedre økonomi. 

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 9,7 mill. kroner. 

 

Oppvekstområde har en endring i negativt avvik på ca 6 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette 

skyldes nye opplysninger innen spesielle tiltak for barn i barnehage, og noe høyere avvik enn sist i 

tjenester til barn og unge som tidligere i år var organisert under helse og omsorg. 

Ansvaret for helse- og omsorgstjenester til barn og unge 0 – 23 år er fra 1. april i år flyttet fra Helse- 

og omsorgssektoren til oppvekstsektoren. Med dette ønsker kommunen å legge til rette for å 

kunne yte et bedre helthetlig tilbud ved å bli enda mer effektiv og systematisk. Tilhørende budsjett 

på 83 millioner kroner er flyttet mellom rammeområdene. 

Skole, sfo og forsterkede enheter 

Enhetene har hatt prosesser for å tilpasse seg nye rammer. Noen har redusert bemanningen på 

våren, men i hovedsak har endringene blitt iverksatt fra august. Disse områdene melder i hovedsak 

om balanse i prognosene sine.  

Kommunale barnehager og forsterkede tilbud 

Enhetene har tilpasset seg nye rammer, med unntak av Heggen barnehage på grunn av 20 nye 

barnehageplasser fra august.  Utvidelsen har vært nødvendig for å innfri kravet om rett til 

barnehageplass. Det er ikke budsjettert med denne utvidelsen og merforbruket er 0,9 mill. kroner. 

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 289 519 344 690 532 745 523 034 -9 711 -2 % -3 529

Driftsresultat 290 571 345 562 532 869 523 214 -9 656 -2 % -3 474

Driftsutgifter 345 447 402 072 634 902 627 791 -7 110 -1 % -3 953

Driftsinntekter -54 877 -56 510 -102 032 -104 578 -2 545 2 % 479

Finansresultat -1 052 -872 -124 -179 -55 31 % -55

Finansutgifter 23 4 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 -876 -134 -189 -55 29 % -55
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Barn med særskilte behov i private og kommunale barnehager, krever større ressurser enn først 

antatt. Det meldes om et merforbruk her på 4 mill. kroner. Det arbeides kontinuerlig for å redusere 

merforbruket. 

Ikke- kommunale barnehager 

Noe av sektorens avvik kan tilskrives høyere utbetaling av driftstilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Avviket i forhold til budsjett 2014 er rundt 3 mill. kroner. Årsaken til dette skyldes 

endrede betingelser i forbindelse med utbetalinger til de ikke- kommunale barnehagene som ble 

nærmere beskrevet i 1. tertialrapport. 

PPT 

Andelen barn med spesialundervisning ligger høyt i Ringerike kommune. PPT jobber aktivt med 

gjennomgang og vurderinger av samtlige vedtak og sakkyndighetsrapporter forbundet med tiltak for 

barn med spesielle behov i skole og barnehage. Stor oppdragsmengde i kombinasjon med vakante 

stillinger har bidratt til forsinkelser og økt ventetid i utredningsarbeidet. Rådmannen følger 

utviklingen nøye og vil jobbe fortløpende med å øke kapasiteten slik at situasjonen blir normalisert.  

Barnevern 

Det har vært uvanlig mange omsorgsovertakelser i første halvdel av 2014. Budsjettet tar ikke høyde 

for så stor aktivitet, og barnevernet antyder et merforbruk på ca 4 mill. kroner. 

Avlastningstjenesten  

Det er økende etterspørsel etter tjenesten, men det driftes innenfor budsjetterte rammer. 

Kultursektoren 

Kulturskolen har iverksatt tiltak for å tilpasse seg nye budsjettrammer. De har gjennomført en 

omstillingsprosess som i første rekke dreier seg om reduserte årsverk, endrede arbeidsformer og 

endrede betalingsvilkår for elevene. Dette har og åpnet opp for nye muligheter og utvikling, blant 

annet desentralisert kulturskoletilbud på skolene.  

Biblioteket har tilpasset seg nye budsjettbetingelser og melder ingen avvik i forhold til budsjett. Det 

jobbes aktivt med å dreie tjenestetilbudet fra rent utlån til å bli en aktiv kulturarena. 

Bibliotektjenesten i Ringerike fengsel drifter i forhold til statlig tilskudd og er i balanse i forhold til 

budsjett.  

Læringssenter for voksne 

Læringssenteret skal inn i nye lokaler fra nyttår og planlegger innkjøp og etablering her. Det er 

knyttet noe usikkerhet til etableringskostnadene, men det antas likevel et positivt avvik på 0,4 

millioner kroner i forhold til årets budsjett. Det er kommet noe høyere inntekter enn budsjettert. 
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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 16,5 mill. kroner. 

 

Helse og omsorg området melder om mulig merforbruk på 16,5 mill. kroner, som er 3 mill. kroner 

lavere enn forrige måned. Reduksjonen kan knyttes til lavere kostnader i forbindelse med 

sommeravvikling, og lønnsutbetalinger etter lønnsoppgjøret enn det tidligere er tatt høyde for. Det 

er hovedsakelig de to områdene kjøp av plasser og hjemmetjenester som står for merforbruket. 

Helse og omsorg er det største driftsområdet i Ringerike kommunen, og i 2014 skal tjenesteområdet 

spare 29 mill. kroner. Sparetiltakene merkes best innenfor hjemmetjenestene og kjøp av plasser.  Det 

har vist seg vanskelig å redusere tjenestetilbudet innen disse områdene, da behovet for tjenester har 

vært høyt siden starten av året.  Behov for kjøp av plasser har vært spesielt nødvendig innenfor 

psykisk helse/rus.  Budsjettet tar høyde for kjøp av plasser, men behovet for antall plasser innenfor 

dette feltet har vært økende gjennom 2014. I tillegg er det kjøpt noen plasser på forsterket demens. 

Kjøp av ordinære somatiske plasser er tatt ned i forhold til 2013. Totalt meldes det et merforbruk på 

ca 7 mill. kroner 

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet, etablert kommunale 

øyeblikkelig hjelp-plasser (KØH) i samarbeid med Vestre Viken. Nye fremlagte tall viser at bruken av 

plassene er svært lav. En evaluering av prosjektet vil bli gjennomført i desember. 

Helse og velferd 

Det leveres tjenester til rus og psykiatri, krisesenter og transittmottak. Driftstilskudd til 

privatpraktiserende fysioterapeuter ligger også organisert her. Så langt i år har det vært noen 

vakante stillinger som ikke har blitt fylt på grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I 

tillegg er det forsiktig bruk av vikarer ved langtids sykefravær. Det arbeides fremdeles med 

inndragning av driftstilskudd til fysioterapeuter.  

 

 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 433 916 393 698 578 154 561 697 -16 457 -3 % -19 888

Driftsresultat 437 567 400 423 580 958 561 895 -19 063 -3 % -19 220

Driftsutgifter 544 671 511 886 761 765 729 584 -32 181 -4 % -34 416

Driftsinntekter -107 104 -111 463 -180 806 -167 689 13 117 -8 % 15 195

Finansresultat -3 651 -6 725 -2 804 -198 2 606 -1318 % -668

Finansutgifter 576 697 752 450 -302 -67 % -120

Finansinntekter -4 227 -7 422 -3 556 -648 2 908 -449 % -548



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
2. Tertial – august 2014 

 

14 
 

Institusjon 

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. 

Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede) 

Samlet melder tjenesten om et merforbruk på 9 mill. kroner. 

Hjemmetjenesten har stor aktivitet. Timer utført i tjenesten omregnet til årsverk viser at det trengs 

flere årsverk enn enhetene har til rådighet. Gjennomgang av ATA-tid (direkte bruker tid) er på 60- 65 

%. Dette viser en effektiv tjeneste. Samhandlingsreformen gir fortsatt et økt press på 

hjemmetjenesten. Ferdigbehandlede pasienter skrives raskt ut fra sykehus. Gjennomsnittlig liggetid 

på medisinsk avdeling Vestre Viken har i sommer vært på 2,1 døgn. Dette fører til økt 

behandlingsansvar for hjemmetjenesten. 

For å få tjenesten i balanse gjøres det fremdeles gjennomgang av vedtak for å se om det kan tildeles 

færre timer. Turnusplaner gjennomgås og det utarbeides en strategi for økning av sykepleier-

kompetanse.  

TTF har gjennomført nedbemanning og omstillingsprosess for å kunne holde budsjett. Hov gård har 

hatt den største omstillingen.  

NAV 

Melder prognose bedre enn budsjett. Sosialhjelpsutgiftene har gått noe ned sammenlignet med 

2013. Utbetalinger til og med august i 2013 var 27,6 mill. kroner, mens det i 2014 er utbetalt 25,6 

mill. kroner. Det er satt fokus på mange tiltak i 2014 som har bidratt til dette. Det er utarbeidet 

rutinehefte og flere saker prøves for fylkesmannen. Tiltaket Aktiv kommune(arbeidslagene) har blitt 

utviklet videre fra i fjor.  

Ringerikskjøkken 

Økonomisk prognose viser et resultat noe bedre enn budsjettert. 

 

  



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
2. Tertial – august 2014 

 

15 
 

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 ingen økonomiske avvik 

av betydning i forhold til budsjett, men antyder et lite mindreforbruk. 

 

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 viser et merforbruk på 5 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. 

Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen 

anslått til ca 5 mill. kroner.  

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 90 301 93 607 164 310 164 529 219 0 % 0

Driftsresultat 90 612 93 970 162 858 163 357 499 0 % 0

Driftsutgifter 186 635 194 024 323 655 325 588 1 933 1 % 1 115

Driftsinntekter -96 023 -100 055 -160 797 -162 231 -1 434 1 % -1 115

Finansresultat -311 -362 1 452 1 172 -280 -24 % 0

Finansutgifter 10 16 1 452 1 172 -280 -24 % 0

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 aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -7 770 2 259 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

Driftsresultat -3 684 8 874 66 836 61 836 -5 000 -8 % -3 000

Driftsutgifter -20 9 377 66 890 61 890 -5 000 -8 % -3 000

Driftsinntekter -3 663 -503 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 087 -6 614 0 0 0 0

Finansutgifter 141 124 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 228 -6 738 -50 000 -50 000 0 0 % 0
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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 ingen avvik 

av betydning i forhold til budsjett.  

 

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill. 

kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert. Kommunestyret vedtok i april å senke 

skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra 

Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert 

budsjett.  

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014 legger opp til en skattevekst i landet på 3 % sammenlignet med 

2013. Skatteinngang for landet de første 7 måneder viser en vekst på 2,1 %. Skulle veksten forbli på 

dette nivået ved årets slutt vil Ringerike kommune få opp mot 8 mill. kroner mindre enn tidligere 

antatt i inntektsutgjevning. Etter oktober vil dette bli litt klarere, og det vil også bli et spørsmål 

hvordan regjeringen og Stortinget forholder seg til dette. Situasjonen følges fortløpende. 

Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 31,7 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

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.  

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsresultat -944 231 -878 841 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -944 248 -878 858 -1 479 176 -1 479 176 0 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 aug) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 20 760 3 848 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000

Driftsresultat 7 304 0 0 0 0

Driftsutgifter 0 304 0 0 0 0

Driftsinntekter 7 0 0 0 0 0

Finansresultat 20 752 3 544 44 066 75 766 31 700 42 % 30 000

Finansutgifter 79 639 42 252 87 983 92 983 5 000 5 % 3 000

Finansinntekter -58 886 -38 708 -43 917 -17 217 26 700 -155 % 27 000
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Rentenivået i Norge holder seg fortsatt lavt, og forventningen i markedet er at dette vil vedvare en 

stund fremover. I budsjettgrunnlag for 2014 er det tatt høyde for noe høyere rentenivå enn det vi ser 

i dag. 

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 juli og august. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har 

bedret likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er plassert på bankkonto.  Årets låneopptak 

til investeringer er pr august ikke foretatt, men vil gjennomføres mot slutten av året. 

Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk mot slutten av året.  
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7. Status sykefravær og nærværsstrategi 

NAV statistikk for 2. kvartal 2014 viser uendret sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2014 men 

en økning sammenlignet med 2.kvartal 2013.  

Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er 

basert på NAV’s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt 

legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. Registrering og presentasjon av statistikkene har 3 

måneders forsinkelse.  

 
 
Sykefraværet har økt fra 7,9 % til 8,9 % sammenlignet med 2.kvartal 2013. Ringerike kommune har 

1,8 prosentpoeng høyere sykefravær enn kommunal forvaltning (gjennomsnitt for alle kommuner i 

Norge). I tillegg til NAV’s tall legges egenmeldt fravær på 0,7 % til for å få totalt sykefravær. 

  

Legemeldt sykefravær 
fordelt per sektor 2. 
kvartal 

  
  
   

Viser: Alle aldersgrupper, 
2. kvartal, Begge kjønn, 

Alle fylker, Alle størrelser, 
Tapte dagsverk i prosent  

  
   

  2010 2011 2012 2013 2014 
RINGERIKE 
KOMMUNE  

7,3 8,6 8,2 7,9 8,9 

HELSE OG 
OMSORG  

4,7 10,3 9,7 9,3 11,6 

 OPPVEKST 
OG 
KULTUR  

2,7 6,6 7 6,4 7,3 

TEKNISKE 
TJENESTER  

10,1 8 6,2 7,8 5,4 

 
Helse og omsorg har økning med 2,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013. Det finnes 
ingen enkelthendelser som kan forklare denne økningen og må ses på som naturlige svingninger fra 
år til år. 
 
 
 

Utvikling av legemeldt 
sykefravær pr kvartal 

   
  

 
Viser: Alle aldersgrupper, 

Begge kjønn, Tapte dagsverk i 
prosent  

   

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. kvartal 8,1 8,6 8,4 9,5 10,1 8,9 

2. kvartal 8,3 7,3 8,6 8,2 7,9 8,9 

3. kvartal 8,7 7,6 8,1 8,7 7,7  

4. kvartal 9,2 8,5 8,9 9,6 8,1  
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Bruk av gradering             

Viser: 2. kvartal, 
Begge kjønn, Alle 

bedrifter, Alle 
næringer, Antall 

tilfeller i prosent   

  2010 2011 2012 2013 2014 

Totalt 
20,4 27,6 26,8 25,6 27,9 

Kvinne 
21,1 29 27,7 27,2 29 

Mann 
17 18,7 20,6 12,5 18,2 

 

Antall graderinger har økt sammenlignet med 2. kvartal 2013 hvilket er i tråd med føringer fra NAV 

og kommunens strategi for nærvær.  

Ny nærværsstrategi 

Målsettingen med ny nærværsstrategi er å øke nærværet til å følge minst gjennomsnitt for 

kommunal sektor dvs. 94 % nærvær. Kommunen har i gjennomsnitt et nærvær på 93 % i 2013. 

Alle MKS- grupper får opplæring i strategien i en felles samling høsten 2014. 

Det er store utfordringer knyttet til å måle utviklingen av en helsefremmende arbeidsplass. Mer enn 

50 % av sykefraværet skyldes andre faktorer enn arbeidsplassen. Derfor er indikatoren sykefravær en 

svak indikator for en helsefremmende arbeidsplass. Måleindikatorer vil bli fremstilt i det videre 

arbeidet. Dette kan være:  

 Årlige samlinger for MKS-gruppene (kartlegging av status i gruppe) 

 Antall forbedringsforslag (bruk av LEAN-tavla). 

 Medarbeiderundersøkelsen  

 Gjennomførte utviklingssamtaler (som oppleves som meningsfulle) 

 NAV: Sykefraværsstatistikk og bruk av gradert sykemelding.  

 Andel tidsbestemte tilrettelegginger  

 Bruk av egenmeldinger 

 Bruk av gradert sykemelding 
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8. 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 sank fra 2012 til 2013 fra 1858 til 1854. 

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 75 årsverk ved utlønning i september. Samtidig har antall 

ansatte økt med 14 personer, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved 

starten av året.  

Kommunen reduserte sin bemanning fra mai til september i år med 27 årsverk og 46 ansatte. 

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 er antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte.  

Dato: 01.01.2014 12.05.2014 12.09.2014

Antall årsverk 1854 1806 1779

Antall ansatte 2254 2314 2268
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9. Status investeringer 
Det er for 2014 planlagt gjennomført investeringer for totalt 121,6 mill. kroner. Det ble opprinnelig 

budsjettert med investeringer for ytterligere 55,6 mill. kroner i 2014, men disse ble stoppet av 

fylkesmannen. Status etter 2. tertial viser at 45,2 mill. kroner er regnskapsført til og med august.  

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
REGULERT 
BUDSJ 2014

REGNSKAP 2. 
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0001 USPESIFISERT 19 948 467        19 948 466,80    
0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 3 198 118          4 789 891,08     -1 591 772,63    
0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 769 149             358 980,83        410 167,86        
0080 EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 500 000          62 500,00          1 437 500,00     
0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL 50 376              40 250,00          10 125,62          
0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND -                    31 275,00          -31 275,00         
0115 EIENDOM - UFORUTSETTE HENDELSER - INNEKLIMA -                    -                    
0131 ENØK                        2 173 718          511 851,10        1 661 866,79     
0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 382 935             -                    382 934,82        
0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     636 848             697 059,50        -60 211,05         
0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -1 884 247         218 473,98        -2 102 721,23    
0153 MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR 800 000             -                    800 000,00        
0156 NY INFILTRASJON RINGMOEN      746 219             1 889 656,00     -1 143 437,00    
0169 OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD  407 333             9 375,00            397 957,86        
0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1 000 000          331 087,96        668 912,04        
0179 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 4 994 234          2 811 758,95     2 182 474,87     
0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 572 244             48 979,00          523 265,00        
0197 SAMLOKALISERING TEKNISK 3 000 000          116 735,10        2 883 264,90     
0198 FELLESRÅDET - MUSLIMSK GRAVFELT 116 470             342 905,63        -226 435,63       
0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 4 522 031          2 324 447,70     2 197 582,98     
0201 ASK-MUGGERUD VANNLEDN 835 263             764 930,00        70 333,38          
0202 ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN -                    -                    -                    
0215 FLERBRUKSHALL 481 118             -                    481 118,10        
0217 UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN 582 375             31 283,25          551 092,08        
0218 RALLERUD SIKRING AV JERNBANEOVERGANG 67 865              -                    67 865,11          
0219 FORTAU DRONNINGENSGATE 478 701             314 902,13        163 798,95        
0220 FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING 1 991 874          145 750,32        1 846 124,05     
0221 UTBEDRING TYRISTRANDGATA -738 908            1 298 359,13     -2 037 266,96    
0222 UTSKIFTING HEISER 1 383 053          -                    1 383 053,41     
0224 NYTT SD-SYSTEM VANN 2 027 271          -7 547,83           2 034 819,19     
0225 FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE 1 344 184          162 860,31        1 181 323,41     
0226 FELLESRÅDET - SPRINKLING -                    140 525,00        -140 525,00       
0227 KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER 185 000             -                    185 000,00        
0228 VANNRENSING OG UTV HB KIHLE -                    -                    -                    
0229 NYTT SD-SYSTEM AVLØP 3 000 332          -28 256,85         3 028 589,20     
0231 BALLBINGE NES -                    53 750,00          -53 750,00         
0232 BALLBINGE VANG -68 666             -                    -68 666,46         
0234 HOV ALLE VA-LEDNINGER -                    -                    -                    
0238 EIENDOM - ENERGIMERKING 500 000             -                    500 000,00        
0239 EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING 1 000 000          -                    1 000 000,00     
0240 UTBYGGING - REHABILITERING SOKNA SKOLE 1 000 000          66 890,63          933 109,37        
0242 UTBYGGING - NY SENTRUMSBARNEHAGE -                    -                    
0244 EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN 2 389 566          2 739 674,35     -350 108,84       
0245 NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING 1 193 115          350 518,80        842 595,84        
0246 BALLBINGE ULLERÅL SKOLE -                    550 160,60        -550 160,60       
0309 SALG AV GRUNN -                    -2 660,00           2 660,00            
0313 SALG AV BYGNINGER/ANLEGG -                    -205 000,00       205 000,00        
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Regulert investeringsbudsjett er redusert med 62,6 mill. kr i forhold til økonomirapporteringen per 1. 

tertial på grunn av avsetninger til neste år (KS sak 82/14). Investeringsregnskapet per 2. tertial viser 

et totalt forbruk på 45,2 mill kr som utgjør om lag 37 % av regulert investeringsbudsjett.  

Det er identifisert urealiserte investeringsmidler på nesten 20 mill kr som må disponeres til ubundne 

fond, tilbakebetaling av lån eller dekke merforbruk på andre investeringsprosjekter. Dette vil bli lagt 

frem for politisk behandling mot slutten av året.  

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT
REGULERT 
BUDSJ 2014

REGNSKAP 2. 
TERTIAL 2014 RESTBEV 2014

0321 HOVEDPLAN VANN 9 514 083          -                    9 514 083,43     
0335 RINGERIKE VANNVERK 1 607 461          682 955,20        924 505,80        
0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 1 595 157          -                    1 595 156,60     
0345 SANERING NYMOEN - HEN 1 458 228          39 075,00          1 419 153,00     
0346 FORDRØYNINGSBASSENG SLAM -                    -                    -                    
0347 UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG 2 000 000          494 715,99        1 505 284,01     
0351 RENSEANLEGG NES I ÅDAL 2 699 282          1 176 812,60     1 522 469,40     
0352 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING 59 794              442 585,00        -382 791,00       
0354 OVERBYGG RØRLAGER 500 000             -                    500 000,00        
0355 UTBYGGING AV BRUTORGET KOMMUNAL ANDEL VA -                    32 408,00          -32 408,00         
0356 BILER VA - FORNYING -                    -                    
0364 HOVEDPLAN AVLØP 12 818 897        276 271,26        12 542 625,24    
0375 VANNVERK NES I ÅDAL 2 444 881          805 974,59        1 638 906,64     
0376 UTSKIFTING VANNLEDNINGER 3 738 597          2 913 701,46     824 895,41        
0403 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING 758 457             -314 458,50       1 072 915,80     
0404 GATELYS - OPPGRADERING 344 275             44 085,00          300 189,87        
0405 KRAGSTADMARKA 969 663             -37 092,39         1 006 755,64     
0407 NYTT KRYSS OSLOVEIEN-EIKLIVEIEN -                    128 343,81        -128 343,81       
0425 TEKNISK - PARK OG IDRETT 2 500 000          2 226 021,00     273 979,00        
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 249 805             6 050,00            243 754,75        
0456 NEDBETALING GJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK 3 000 000          2 963 172,00     36 828,00          
0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 74 814              15 844,60          58 969,40          
0482 RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER 277 620             10 785,60          266 834,19        
0501 MASKINPARK 1 218 150          1 093 750,00     124 400,16        
0507 BRR - STIGEBIL NY -203 252            -734 434,75       531 182,86        
0522 BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL 620 000             550 000,00        70 000,00          
0526 BRR - OPPSTARTPAKKE TUNGREDNINGSUTSTYR 120 000             120 000,00        
0527 BRR - NY KOMPRESSOR TIL FYLLING AV RØYKDYKKERFLASKER -                    -                    
0700 DATAUTSTYR 6 452 732          4 152 089,04     2 300 642,92     
0707 DATAUTSTYR OPPVEKSTTJ. -                    -                    -                    
0719 PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER 164 513             -                    164 512,50        
0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR -80 822             634 426,37        -715 248,52       
0731 TEKNISK OG EIENDOM - IT-INVESTERINGER -                    -                    -                    
0732 TEKNISK - PROGRAMVARE (DIGITALISERING) -                    -                    -                    
0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN -                    -                    -                    
0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE 3 421 659          1 142 088,53     2 279 570,84     
0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING 590 804             256 725,85        334 078,16        
0790 NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM 1 637 799          4 849 517,57     -3 211 718,60    
0796 UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE 446 765             336 838,41        109 927,03        
0798 PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING -                    -                    -                    
0799 TEKNISK PROGRAMVARE -                    33 532,40          -33 532,40         

SUM 121 585 400      45 183 150        76 402 250        
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Etter planen skal det regnskapsføres og utbetales et sted mellom 56,4 mill kr og 76,4 mill kr fra 

september til desember i år til investeringer. Dette vil legge press på kommunens likviditetssituasjon 

og bruk av trekkrettighet. 

10. Budsjettendringer 2014 
Gjennom året foretas det budsjettendringer ved behov som endrer de økonomiske rammene for 

driftsområdene. Slike endringer skal vedtas av kommunestyret. Hittil i år har utviklingen vært slik pr 

rammeområde: 

 

De fleste områder har endret seg i løpet av året. Årsaken til dette finner vi i følgende vedtak: 

 

Korrigeringer fra KS sak 81/14 er ikke helt på plass i oversikten for august. Dette blir rettet opp i 

tabellen som kommer i månedsrapport september. 

Alle tall i 1000 kr

Opprinnelig Februar Mars April Mai Juli August

Samlet resultat 0 0 0 0 0 0 0

Folkevalgte og revisjon 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510

Rådmann og strategiske tiltak 16 804 16 449 16 449 16 449 16 449 19 949 19 949

Adm støtteenheter og fellesutg 70 972 69 736 69 146 69 146 69 146 65 646 65 646

Oppvekst og kultur 448 000 439 333 439 333 439 333 439 333 519 007 523 034

Helse og omsorg 657 495 644 809 645 399 645 399 645 399 565 725 561 697

Tekniske områder 167 866 164 529 164 529 164 529 164 529 164 529 164 529

Avsetninger og overføringer 61 556 87 836 87 836 61 836 61 836 61 836 61 836

Skatt, rammetilskudd mv. -1 504 969 -1 504 969 -1 504 969 -1 478 969 -1 478 969 -1 478 969 -1 478 969

Renter, avdrag mm 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766 75 766

ÅRSBUDSJETT oppgitt i rapporter

Endringer gjennom året: Februar Mars April Mai Juli August

KS sak 27/14 marsmøte

Rådmann og strategiske tiltak -354

Adm støtteenheter og fellesutg -1236 -590

Oppvekst og kultur -8667

Helse og omsorg -12686 590

Tekniske områder -3337

Avsetninger og overføringer 26280

KS sak 43/14 aprilmøte

Avsetninger og overføringer -26000

Skatt, rammetilskudd mv. 26000

KS sak 81/14 junimøte

Rådmann og strategiske tiltak 3500

Adm støtteenheter og fellesutg -3500

Oppvekst og kultur 83009

Helse og omsorg -82900

Tekniske områder -109
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FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2014  
 

Forslag til vedtak: 
 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et svært lavt nivå i 2014 på grunn av ekstraordinære 

finansinntekter. For de mest likvide omløpsmidlene er likviditetsutviklingen bekymringsfull 

selv om likviditetssituasjonen totalt sett har bedret seg etter aksjesalget i RIK. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet 

skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet. 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Det 

skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av gevinstrealisering i forbindelse 

med RIK-salget og høyere utbytte enn budsjettert. I tillegg blir renteutgiftene lavere enn 

budsjettert på grunn av lavt rentenivå og at årets låneopptak til investeringer både blir lavere 

og utført senere på året enn opprinnelig planlagt. 

 

Samlet nettoverdi er mer positiv per 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Det skyldes 

hovedsakelig salget av 150 RIK-aksjer. Dersom det ses bort fra midlene fra dette 

aksjesalget, har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i forhold til samme tid i 2013. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2014, men likviditetsprognosen viser at den høyst 

sannsynlig må benyttes utover høsten. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 

tråd med prognosen i 1. og 2. tertial. 

 

 

Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. 

tertial. Men de finansielle midlene fra aksjesalget i RIK er inkludert i likviditetsgradene, og 

dette er også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank. For å illustrere hva som skjer 



når midlene ikke lenger inngår i de mest likvide omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært 

om lag 0,65 og havnet under anbefalt nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor. 

 

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i 

kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er dårligere 

enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. 

 

Det er ikke per nåværende tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra 

aksjesalget i RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Kommunens andel av utbyttet fra Ringerikskraft er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 

mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,8 

mill. kroner og til ikke-rentable investeringer på 27,76 mill. kroner i 2014. Låneopptakene er 

hittil ikke foretatt, men vil mest sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. 

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. 

kroner i 2014. Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 

omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare 

tjenester for kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minimum 25 

prosent. Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 

  

Rådmannens vurdering 
Aksjesalget i RIK gir ekstraordinære finansinntekter inneværende år. Netto finansutgifter vil 

med andre ord bli betydelig høyere neste år, selv om plassering av midlene fra salget av 150 

RIK-aksjer forventes å gi høyere avkastning enn før salget. Kommunen har en stor 

utfordring med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet, og driftsutgiftene må reduseres. 

 

Situasjonen med hensyn til driftslikviditeten er fortsatt like bekymringsfull. Midlene fra 

salget av RIK-aksjene skal anses som langsiktig plassering og vil ikke inngå som en del av 

driftslikviditeten. 
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Kommunens 
finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10) i 

henhold til forskrift om kommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med 
virkning fra 1. juli 2010. 
 

I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides 
en årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen 

redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det 
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens 
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2014, i tråd med 

finansreglementet:  
 

”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen: 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 
stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 

 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 

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

 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. 
Med salget av 150 RIK-aksjer ligger en forventning om høyere avkastning og at 

den finansielle stillingen på sikt vil bedre seg. Salget er strategisk, og midlene er 
tenkt som langsiktig plassering. Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, 

men vil øke utover i handlingsprogramperioden 2014-2017 etter hvert som 
investeringsplanene realiseres. Årets godkjente låneopptak vil foretas mot 
slutten av året da det har vært forsinket fremdrift og redusert behov for 

investeringsmidler. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. 
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Utviklingen i netto finansutgifter 
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 

finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen.  

 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansinntektene består inneværende år også av en 
gevinstrealisering i forbindelse med salget av en aksjeandel i RIK. 

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

 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2013-2014:   
 

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2014 er mye lavere enn på samme tidspunkt i 
2013. Det skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter som følge av 

gevinstrealisering i forbindelse med RIK-salget og høyere utbytte enn 
budsjettert. 

 
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært 2,25 prosent 
både i 1. og 2. tertial 2014. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2014 er 
2,6 prosent. Renteutgiftene ser derfor ut til å bli lavere enn budsjettert, også 

med tanke på låneopptak i 2014 som både blir lavere og utført senere på året 
enn opprinnelig planlagt. 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 

kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette.  

Mill. kr
Regnskap 

2013
2. tertial 

2013
2. tertial 

2014

Revidert 
årsbudsjett 

2014
Renteinntekter og utbytte -17,5 -13,6 -25 -17,7
Gevinst fin.instrumenter 0 0 -13,9 0
Sum finansinntekter -17,5 -13,6 -38,9 -17,7
Renteutg., provisjoner m.m 31,6 11,3 11,1 35,3
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 43,2 22,5 25 47
Sum finansutgifter 74,8 33,8 36,1 82,3
Netto finansutgifter 57,3 20,2 -2,8 64,6
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Samlet ne ttoverdi er mer positiv per 2. tertial 201 4 i forhold til 2. tertial 201 3.
Det skyldes hovedsakelig salget av 150 RIK -aksjer. Dersom det ses bort fra
midlene fra dette aksjesalget , har det vært en nedgang i kortsiktig plassering i
forhold til samme tid i 2013, noe som blant annet kan skyldes at godkjent
låneopptak inneværende år ikke er foretatt ennå. Foreløpig er midlene fra RIK -
salget bokført som kortsiktig plassering fordi de er plassert som bankinnskudd.
Midlene fra salget av RIK -aksjene skal anses som langsiktig plassering, og vil
med det ikke inngå som en del av driftslikviditeten.

Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra
januar 2010 til september 201 4.

Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 17. september å holde
styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Hovedstyret merket seg at analysene i
Pengepolitisk rapport 3/14 tilsier at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite

(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2013 2. tertial 2013 2. tertial 2014
Kortsiktig plassering
(kasse, bankinnskudd og
obligasjoner) 146,2 183,6 258,3
Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarbeid) 210,6 204,3 191,3
Gjeld -1 042,5 -1 051,2 -1 032,7
Samlet nettoverdi -685,7 -663,3 -583,1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Renteutviklingen 2010 -2014

Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)
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endret og at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter 

økes gradvis. 
 

Veksten hos Norges handelspartnere har samlet sett vært litt lavere enn ventet, 
og utsiktene er noe svakere enn lagt til grunn i forrige rapport. Styringsrentene 
er nær null hos flere av våre handelspartnere. Markedsaktørenes forventninger 

tilsier at renteoppgangen ute igjen er skjøvet ut i tid. 
 

Veksten i norsk økonomi var sterkere enn ventet i andre kvartal, men mye av 
oppgangen kan trolig forklares av midlertidige forhold, som særlig høy 
produksjon av elektrisk kraft og fisk. Hovedstyret pekte på at det er usikkerhet 

om veksttakten i norsk økonomi. Utviklingstrekk som hovedstyret drøftet var 
blant annet at kronen har svekket seg mer enn anslått i forrige rapport, og 

inflasjonen har vært høyere enn ventet. 
 
Bankenes utlånsrenter har utviklet seg om lag som ventet. Utlånsrentene 

publikum står overfor, er fortsatt betydelig høyere enn styringsrenten.  

Forvaltningen av finansielle aktiva 
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en investerings-
portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, aksjer, 
obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 

kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 

er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 

kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg.  

Kortsiktige finansielle aktiva 
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre 
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og 

høy likviditet. 
 

Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:  
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 

av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 

trekkrettighet i konsernkontosystemet.   
 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 

midler utover den nødvendige driftslikviditet. 
 

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 

Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet. 

 
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2014 hatt likviditet til å dekke 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 

kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
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ved behov for likviditet, dvs . når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må
en trekkrettighet godkjennes av Fylke smannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i
trekkrettighet for 201 4. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmode r
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad .

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 201 4, men likviditetsprognosen viser at
den høyst sannsynlig må benyttes utover høsten . Tendensen er at likviditeten
ofte er dårligere mot slutten av et år. Et forhold som kan forhindre bruk av
trekkrettigheten, er dersom årets godkjente låneopptak foretas i sin helhet
samtidig som investerin gsfremdriften ikke tar seg opp. Men slike forhold vil bare
være av midlertidig karakter.

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer komm unens betalingsevne/likviditet:

Som det fremkommer av oversikten over, er både likviditetsgrad 1 og
likviditetsgrad 2 på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 2. tertial .
Likviditetsnivåene ser ut til å være omtrent de samme i 2. tertial 201 4 i forhold
til samme tid i 201 3. Men forsk jellen er at de finansielle midlene fra aksjesalget i
RIK er inkludert i likviditetsgraden e per 2. tertial inneværende år, og dette er
også riktig fordi de er likvide midler plassert i bank.

(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2013 2. tertial 2013 2. tertial 2014
Kortsiktige fordringer 102 042 656 31 674 604 82 910 490
Premieavvik 151 546 963 147 434 711 151 546 963
Kasse, bankinnskudd 146 148 683 183 604 252 258 199 838
Obligasjoner 14 000 14 000 14 000
Sertifikater - - -
Aksjer og andeler - - -
Sum omløpsmidler 399 752 302 362 727 568 492 671 291

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån - - -
Annen kortsiktig gjeld 240 360 402 145 325 433 201 792 441
Premieavvik 9 122 335 6 848 409 9 122 335
Sum kortsiktig gjeld 249 482 737 152 173 843 210 914 776

Likviditetsgrad 1 1,60 2,38 2,34

Likviditetsgrad 2 0,59 1,21 1,22

Likviditetsgrad1 viser forholdet mellom
omløpsmidlerogkortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad1 bør ikke være lavereenn
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlenebør
utgjøre mer enn dobbelt såmyesomden
kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad2 viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.

Bør ikke værelavere enntallet 1. Det
betyr at demest likvide omløpsmidlenei
sum bør værestørre enn denkortsiktige
gjelden.
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For å illustr ere hva som skjer når midlene ikke lenger inngår i de mest likvide
omløpsmidlene ville likviditetsgrad 2 vært om lag 0,65 og havnet under anbefalt
nivå og vist en forverring fra samme tid i fjor (salgsinntekt en i
investeringsregnskapet på om lag 121,1 mill. kroner er fratrukket
bankinnskudd ).

Føringen av premieavvik gir misvisende rapportering av likviditetsgrad 1 i
kommuneregnskapene. Det vil med andre ord si at kommunens arbeidskapital er
dårligere enn det som fremstilles ved likviditetsgrad 1. Likviditet defineres som
midler som kan omgjøres til kontanter i løpet av tre måneder. Premieavviket kan
aldri omgjøres til kontanter . Ved utgangen av 2013 var akkumulert premieavvik
inkludert arbeidsgiveravgift 142,4 mill. kroner.

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 4 og periodisert likviditets prognose . Konsernkonto en omfatter samtlige
likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (Danske Bank) . Midlene
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekks konto .

Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i 1. og
2. tertial . Likviditetsprognosen har tatt høyde for end ringer fra budsjett i forhold
til tidspunkt for årets låneopptak som nå er endret til slutten av november .

Aksjesalget i RIK ble ikke innarbeidet i prognosen for konsernkontoen per 1.
tertial. I likviditetsprognosen per 2. tertial er både aksjesalget og senere
plasseringer av midlene innarbeidet allikevel. Det vil si at først øker prognosen
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-150000000,00
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-
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for konsernkontoen for deretter å reduseres når midlene tas ut igjen og plasseres 

på annen måte.  
 

Årsaken til at likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sine bunnpunkt i 
oktober og desember er blant annet at reguleringspremien forfaller i oktober, og 
i desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd. 

 
I forbindelse med analyse av likviditeten er det viktig å huske på at de fleste 

avsetninger til konkrete investeringsprosjekter allerede er lånefinansiert. Når 
disse prosjektene skal utføres, må midlene skaffes til veie likviditetsmessig. 
Likviditetsutviklingen er på bakgrunn av dette fortsatt bekymringsfull. 

 
Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 

midlene er plassert som innskudd i bank. Det er heller ikke per nåværende 
tidspunkt noen risiko forbundet med plasseringene av midlene fra aksjesalget i 
RIK da disse foreløpig er plassert som bankinnskudd. 

 

Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 

dagens og fremtidige innbyggere til gode. 
 
Ringerike kommune har i 2. tertial 2014 ikke hatt langsiktige finansielle 

plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 73 prosent i 

Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer).  
 

Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når 
slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av 

utbytte fra Ringerikskraft med 8,8 mill. kroner i 2014. Et høyere utbytte for 2013 
ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er 
fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjett. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 

vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 

rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet. 

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindings-
periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et 

akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader. 
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Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 
renteregulering/forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. 

 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over). 
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 

låneporteføljen. 
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 

samlede låneporteføljen. 

 
 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2014:  
 

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

 
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer 

på 50,8 mill. kroner i 2014. I forbindelse med 1. tertialrapportering godkjente 
Fylkesmannen i tillegg låneopptak til finansiering av ikke-rentable investeringer 

på 27,76 mill. kroner. Låneopptakene er hittil ikke foretatt, men vil mest 
sannsynlig gjennomføres mot slutten av året. Investeringsgjelden er redusert 
med avdragsnivået i perioden. 

 
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 

35 mill. kroner i 2014. I brev fra Husbanken av 5. mars 2014 står det at 
kommunen ikke kan påregne og få innvilget hele beløpet som det søkes om. 

Begrunnelsen er at det er stor etterspørsel etter startlån som medfører at 
Husbanken må foreta prioriteringer innenfor årets låneramme. For å utnytte 
lånerammen best mulig blir rammen i 2014 delt opp i tre bevilgninger. 

Husbanken har per 2. tertial innvilget og utbetalt 19,5 mill. kroner av det 
omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner, bevilget i 2 omganger. 

 

I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en 
fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og 
over). Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje var ved inngangen til 

2014 om lag 37 prosent og ved utgangen av 1. tertial om lag 36,3 prosent. Ved 
utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 35,5 prosent. 

 
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til 

2014 ga en durasjon på om lag 1,8 år. I 1. og 2. tertial er durasjonen i 
porteføljen så vidt redusert. Kommunens beregninger av durasjon er grove 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 30.04.2014 867,8                   156,9             1 024,7                       
Periodens avdrag 9,4                       2,1                11,5                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       19,5               19,5                            
Per 31.08.2014 858,4                   174,3             1 032,7                       
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anslag ved bruk av regneark, og andre beregningsmåter ville sannsynligvis gitt 

en noe høyere durasjon. 
 

Dersom vektingen bare foretas mellom fastrentelånene og ikke på samlet 
rentebærende gjeld, blir durasjonen høyere, kanskje bortimot 4 år. Uansett 
ligger den gjennomsnittlige rentebindingen innenfor intervallet som er fastsatt i 

finansreglementet. 
 

Durasjonsbegrepet forbindes ofte med obligasjoner, og durasjon måler 
prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten. 
 

Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

 

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. 

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2014
Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 123,5                    03.02.2018 4,48 %
44,4                      19.11.2019 4,98 %
44,6                      19.08.2021 4,27 %

Kommunalbanken 91,4                      27.02.2023 3,86 %
Husbanken 9,2                        01.07.2019 4,40 %

9,3                        01.06.2018 1,99 %
21,5                      01.06.2018 1,99 %
23,0                      01.05.2021 4,20 %



 

Saksprotokoll 
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Sak: 165/14 
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Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

 

Rapport om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» 
 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret besluttet den 13.desember 2012 å nedsette et tverrpolitisk utvalg med 

følgende oppgave: 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen forelå i juni 2013 og anbefaler særskilt innsats på 

tre områder som har potensiale for å gi stor effekt. De tre områdene er: 
1. Reduksjon av sykefravær 

2. Effektiv arealbruk  

3. Kostnadseffektive tjenester. 

Som et ledd i arbeidet med kostnadseffektive tjenester foreligger nå en utredning som 

sammenlikner kostnad og kvalitet med andre kommunale, private og ideelle aktører for tre 

kommunale tjenester: drift av sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og 

eiendomsdrift. 

Utredningen skal benyttes som grunnlag for å vurdere om kommunen eventuelt skal 

konkurranse-utsette deler av sin virksomhet (jfr Rapporten fra den tverrpolitiske komiteen). 

 

Beskrivelse av saken 

Sammenlikningsrapportens konklusjoner er: 
1. Ringerike kommune har dyre plasser i sykehjem sammenliknet med privat drift.  Privat drift 

vil antakelig koste 100 000 kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 

18 millioner kroner pr år. Sykehjemstrukturen med mange små sykehjem er en del av 

forklaringen. Ringerike har små og tungdrevne sykehjem. Store og rasjonelt bygde sykehjem 



kan drives mer effektivt enn små. Det viser sammenlikningstallene. En alternativ løsning for 

Ringerike er å samle alle sykehjemsplassene i ett eller to store sykehjem. 

2. Ringerike har billig hjemmebaserte ambulerende tjenester (hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie). Private løsninger vil ikke gi lavere ressursinnsats. 

3. Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det er mulig å få 

billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse er 4-5 millioner kroner pr år. 

4. Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som vertskommunene. 

5. Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger. Rapporten anbefaler ikke opprettelse 

av kommunale foretak fordi dette er mest egnet for store kommuner. 

6. Utredningen kan ikke dokumentere at kvaliteten i tjenestene er høyere i Ringerike enn 

andre steder. 

Rapporten gir avslutningsvis noen betraktninger rundt fordeler og ulemper ved å kjøpe 

tjenester fra private eller kommunale/interkommunale selskaper og krav til kompetanse og 

ressurser internt i kommunen ved organisering i bestiller – utfører modell.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

Rapport «Ringerike 2020» 

Handlingsprogram 2014 – 2017 

Evaluering av tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse og omsorg, 

Ringerike kommune. Rapport fra KPMG, 20.september 2013.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

Se sak 13/322 i ESA 

Se vedtak i sak om evaluering av Bestillerenhet.. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning 

Når konkurranseutsetting skal vurderes er det med utgangspunkt i oppgaven til den 

tverrpolitiske komiteen nedsatt i desember 2012. Komiteens hovedoppgave var 

«drøfting/avklaring av prinsipielle føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike 

kommune med tanke på varig bærekraftig økonomi og utvikling». 

Basert på konklusjonene i sammenlikningsrapporten er rådmannens vurdering av spørsmålet 

om konkurranseutsetting avgrenset til funnene om sykehjemsplasser og eiendomsdrift. 

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Sykehjem 

Alternativ I – kjøp fra andre 

Sammenlikningsrapporten er tydelig i konklusjonen om størrelse på sykehjemmet som 

grunnlag for rasjonell drift. Samtidig vises ett eksempel i rapporten (Askøy, Kleppestø 

Attendo) hvor et lite sykehjem med 20 plasser koster omtrent 200 000 kroner mindre enn 

kommunale plasser i Ringerike. Enhetskostnadene i Ringerike varierer og det billigste 

sykehjemmet i Ringerike (Tyribo) drifter med 30 plasser til omtrent 50 000 kroner høyere 

enn privat drift i Askøy.  

Den demografiske utviklingen i Ringerike tilsier at vi har behov for flere heldøgns 

omsorgsplasser fra 2021.  

Den tradisjonelle løsningen for heldøgns eldreomsorg er institusjon, mens nasjonale 

myndigheter vektlegger et prinsipp om «smått er godt» for morgendagens løsninger. Dette er 



blant annet basert på kunnskap om at en av de største brukergruppene som vil ha behov for 

bolig tilrettelagt for omsorgsformål er demente. I dag har nesten 80 % av alle som bor i 

norske sykehjem en demenslidelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

konkluderer med at små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har gunstig effekt på 

personer med demens. Brukergruppen har roligere adferd i mindre, oversiktlige enheter med 

hjemlig miljø. Smått er godt er derfor blitt et begrep innen demensomsorgen (Landmark 

mfl., 2009). En kombinasjon av de to ulike tradisjonene er under utvikling i kommunene. På 

den ene siden begynner sykehjemmene å likne fullverdig boliger og på den andre siden 

bygges dagens omsorgsboliger sammen og blir benyttet både som supplement og alternativ 

til sykehjem. Det er i tidligere utredninger om effektiv utnyttelse av arealer til heldøgns 

omsorg i Ringerike kommune pekt på muligheten for å erstatte dagens sykehjemsplasser 

med ett stort bygg og benytte dagens institusjonsbygg til omsorgsboliger.  

Ved bygging av ett eller to nye sykehjem slik sammenlikningsrapporten anbefaler må 

nasjonale prinsipper legges til grunn.  

Sammenlikningsrapporten viser et potensiale for mer effektiv drift av dagens sykehjem ved 

privat drift, også for små sykehjem.  

Sammenlikningsrapporten viser at det er variasjon i enhetskostnader mellom sykehjemmene 

i Ringerike. Det gir grunnlag for økt fokus på driftskostnadene i dagens organisering. 

 

Alternativ II - egen regi 

Uansett innkjøp av tjenester fra private eller foretak, må det skilles organisatorisk mellom 

bestiller-rollen og utfører-rollen. Med anbudsmodellen følger en formalisering og bruk av 

kontrakter. Kontraktene bygger på at det er bestiller som avgjør nivået på tjenestetilbudet. 

Hvis det er for lite i det enkelte tilfelle, er det ikke utførers ansvar. Utfører har kalkulert 

kostnadene ut fra bestillingen som ble gitt, og fortjenesten ligger i å gjøre bare det som er 

avtalt (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Anbudsmodellen bidrar til en standardisering av tjenestene. Kritikken mot modellen er at 

omsorg ikke er en vare som kan standardiseres, at omsorg handler om møte mellom 

mennesker (sosial relasjon mellom den som mottar og den som gir) og kjennetegnes av det 

uforutsigbare. (Ringholm, Teigen, Aarsæther, 2013:124-128). 

Ringerike kommunes helse og omsorgstjeneste er allerede organisert i en bestiller-utfører 

modell med et kontor for tjenestetildeling. Formålet er «å sikre lik vurdering og 

saksbehandling ved utarbeidelse av enkeltvedtak og en rettferdig fordeling av tjenestene».  

Inntil nylig hadde helse- og omsorg også innsatsstyrt finansiering av tjenestene der pengene 

fulgte vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet fordi nytteverdien av modellen 

ikke stod i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Anbudsmodell og kjøp av tjenester fra 

andre vil kreve en gjeninnføring av innsatsstyrt finansiering.  

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2013, ved hjelp av KPMG, en evaluering av 

tildelingspraksis og ordningen med Bestillerenheten i Helse- og omsorg. En av vurderingene 

i rapporten er «..at det er et tydelig forbedringspotensial på flere områder. Blant annet kan 

samsvar mellom bistandsbehov og vedtak og en mer sammenhengende tiltakskjede 

forbedres gjennom tettere samhandling mellom Bestillerenhet, brukere og utførere». Bruk av 

anbudsmodeller og kontrakter vanskeliggjør slikt strategisk utviklingsarbeid, selv om 

private leverandører bringer med seg kompetanse. 



Rapporten Ringerike 2020 anbefaler å jobbe helsefremmende med stor grad av involvering 

av brukere, satse på kompetanse i ytterste ledd der hvor ansatte møter brukere («moment of 

truth») og på den måten tilrettelegge for utvikling ut og effektivisering av tjenestene. 

 

Rådmannens vurdering - sykehjem 

Gjennom budsjettet for 2014 gjennomføres innsparinger i alle tjenester i kommunen, også i 

sykehjemmene. Så langt i 2014 viser disse enhetene at de tilpasser seg vedtatt budsjett. 

Rådmannen vil gi disse tjenestene mulighet til å fortsette effektiviseringsarbeidet med mål 

om å komme ned på nivå som er konkurransedyktig i forhold til privat drift. Rådmannen vil 

derfor ikke foreslå privat drift på nåværende tidspunkt.  

 

Økonomiske forhold/saksutredning - Eiendomsdrift/renhold 

Sammenligningen viser at Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner både 

har billigere og dyrere kommunalt renhold. I forhold til privat renhold, er Ringerike 

kommune gjennomgående dyrere. Noe av årsaken i forhold til privat renhold ligger i 

pensjonskostnader. 

 

Rådmannens vurdering – Eiendomsdrift/renhold 

Rådmannen ser ikke noen grunn til at Ringerike kommune skal ha dyrere kommunalt 

renhold enn den kommunen med laveste kostnader for kommunalt renhold. 

Sammenligningstallene er fra 2013 og rådmannen har allerede redusert renholdet med 3,2 

årsverk i 2014. Arbeidet med å redusere renholds kostnader ytterligere vil fortsette også 

utover høsten og i 2015. Dette gjøres ved: 

 

 Vurdering av om organiseringen innen renhold kan effektiviseres 

 Vurdering av om selve renholdet kan gjennomføres til lavere kvalitet / mer effektivt men 

samtidig innenfor INSTA800 

 

Inntil videre vil ikke kommunale renholdere som slutter bli erstattet. Arealene skal helt eller 

delvis ivaretas av andre kommunale renholdere uten økning av tidsbruk alternativt kjøpes av 

private dersom det ikke er mulig å ivareta arealene uten økt tidsbruk. Det må derfor 

gjennomføres en konkurranse slik at kommunen kan kjøpe privat renhold til dette formålet. 

Rådmannen har også iverksatt et eget arbeid med organisering av tekniske områder. Etter 

planen skal denne behandles samtidig med saken om «Sammenligning av kostnader og 

kvalitet». Arbeidet med organisering av tekniske områder anbefaler en «bestiller – utfører»-

modell. Dette er en viktig modell uavhengig av om kommunen ønsker å profesjonalisere og 

effektivisere egen drift eller om kommunen senere ønsker å konkurranseutsetter deler av 

driften. Det er viktig at kommunens bestiller rolle har riktig kompetanse. Bestiller rollen er 

oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet på tjenesten, kjøpe inn 

tjenesten (rådmannens anmerkning; gjelder også dersom tjenesten leveres av intern utfører) 

og kontrollere kvaliteten på produktet (ref Agenda Kaupangs rapport Ringerike kommune 

Kostnader og kvalitet).  

Rådmannen anbefaler derfor at eventuell konkurranseutsetting av renhold ikke drøftes eller 

vurderes før Ringerike kommune har opparbeid en tilfredsstillende bestiller rolle med riktig 

kompetanse. 

Parallelt med dette må det høye sykefraværet innen renhold analyseres og det må settes inn 

motvirkende tiltak. 



Rådmannen vil i forslag til økonomiplan 2015-2018 fortsette effektivisering av tjenestene og 

tilpasse tjenesten til lavere ressursinnsats. 

  

Vedlegg 

Kostnader og kvalitet – sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendomsdrift, rapport pr 

11.8.2014 utarbeidet av Agenda Kaupang. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Forord 

Denne rapporten er laget av Agenda Kaupang AS på oppdrag av rådmannen i Ringerike 

kommune. Vi takker for godt samarbeid med kommunens ledere og fagfolk. 

Prosjektgruppen har bestått av: 

 Kommunalsjef stab Elisabeth Djønne 

 Kommunalsjef teknisk Knut Helland 

 Kommunalsjef pleie og omsorg Kirsten Orebråten. 

Ledere for arbeidsgruppene i hver tjeneste har vært: 

 Enhetsleder eiendomsdrift Roger Sørslett 

 Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester Vigdis Jægersborg 

 Virksomhetsleder institusjoner Christine Myhre Bråthen 

Prosjektet hadde ikke vært mulig uten samarbeid med kommunene Asker, Askøy og 

Stavanger. Kommunenes kontaktpersoner har vært: 

 Asker: Randi Sandli, økonomisjef 

 Askøy: Roger Granheim, leder for utviklingsenheten 

 Stavanger: Erik Rødeseike, rådgiver økonomi 

Alle konklusjoner og beregninger står for Agenda Kaupangs regning. Prosjektleder har 

vært Bjørn Arthur Brox, med Finn Arthur Forstrøm som prosjektmedarbeider. 

 

Stabekk, 11.8.2014 

Agenda Kaupang AS 
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1 Sammendrag 

1.1 Mandat og konklusjoner 

Denne rapporten sammenligner enhetskostnader og kvalitet i tre kommunale tjenester. 

Tjenestene er sykehjem, hjemmebaserte ambulerende tjenester og eiendomsdrift. 

Oppdragsgiver er Ringerike kommune. Ringerike kommune ønsker å sammenligne sine 

egne tjenester med andre kommuner, private leverandører og offentlige, frittstående 

leverandører. Med det siste mener vi kommunale foretak eller interkommunale 

selskaper. 

Undersøkelsen er tolket som en forstudie til konkurranseutsetting. Ringerike kommune 

har behov for å redusere driftsutgiftene med betydelige summer de nærmeste årene. I 

dag driver Ringerike de aktuelle tjenestene i egen regi. Kommunen ønsker svar på om 

private eller kommunale selskaper kan levere billigere tjenester med samme kvalitet. 

Det er også interessant hvor fort slike endringer kan skje. 

Enhetspriser for tjenestene er beregnet i henhold til Kommunaldepartementets veileder 

for selvkostkalkyler (H-3/14). Enhetsprisene tar med alle de kostnadselementer private 

leverandører må innkalkulere i sine priser. Det vil si både direkte tjenesteproduksjon, 

andel av felleskostnader og kapitalkostnader. Det er bare tatt med marginalkostnader. 

Faste kostnader i kommunen er ikke tatt med. Det vil si politikk, strategisk ledelse og 

myndighetsoppgaver.  

Agenda Kaupang har gjennomført oppdraget i samarbeid med administrasjonene i 

Ringerike, Asker, Askøy og Stavanger kommune. Kostnader og kvalitet er gjennomgått 

på grunnlag av kommuneregnskapet, produksjonstall fra tjenestene og tilgjengelige 

kvalitetsdata. Det er ikke gjort egne undersøkelser av kvalitet i dette prosjektet.  

Konklusjonene er: 

 Ringerike har dyre plasser i sykehjem. Private drift vil antakelig koste 100.000 

kroner mindre enn dagens løsning. Mulig besparelse er i så fall 18 millioner 

kroner per år. 

 Ringerike har billig hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Private løsninger vil ikke 

gi rimeligere priser. 

 Ringerike driver eiendommene til en normal kostnad i kommunesektoren. Det 

er mulig å få billigere renholdstjenester fra private firma. Mulig besparelse: 4-5 

millioner kroner per år. 

 En alternativ løsning for Ringerike er å samle alle plassene i ett eller to store 

sykehjem. Pleiekostnadene per plass ved store, kommunale sykehjem i Oslo er 

100.000 kroner lavere enn i Ringerike.  

 Ideelle selskaper leverer tjenester med samme kostnader som 

vertskommunene. 

 Kommunale selskaper kan levere rimelige løsninger (Bråset sykehjem IKS). Vi 

tror ikke Ringerike bør opprette kommunale foretak. 

 Vi har ikke klart å få tak i mye data om tjenestekvalitet. Det er ingen data som 

viser at kvaliteten i tjenestene i Ringerike er høyere enn i de andre kommunene.  

I resten av sammendraget viser vi sammenlignbare data om hver tjeneste. I resten av 

rapporten går vi gjennom tjenestene mer detaljert. Det foreligger regneark med alt 

grunnlagsmaterialet. Resultatene må tolkes innenfor en usikkerhetsmargin på 5-10 %. 



 
 

8    

1.2 Sykehjem 

Kommunale plasser i sykehjem i Ringerike kostet 1,0 million kroner per vektet plass i 

2013. Dette er omtrent det samme som kommunale plasser koster i Askøy og 

Stavanger, men 100.000 mer enn i Oslo.  

Private sykehjemsplasser koster 100.000-200.000 kroner mindre enn de kommunale 

plassene i Ringerike. Plasser i sykehjem drevet av ideelle organisasjoner koster 

omtrent det samme som kommunale plasser.  

Bråset sykehjem IKS har lave kostnader til å være et offentlig sykehjem (med offentlig 

tariffavtale). Bråset er Norges største sykehjem, med 200 plasser. Store og rasjonelt 

bygde sykehjem kan drives mer effektivt enn små. Det viser tallene for Bråset og Oslo 

kommune, som også har store sykehjem (110 plasser i snitt). Ringerike har små og 

tungdrevne sykehjem. Gjennomsnitts-størrelsen er 29 plasser. Austevoll (46 plasser) 

er mer relevant å sammenligne med enn Oslo. Pleiekostnadene ved Austevoll sykehjem 

(Aleris) er 100.000 kroner lavere per plass enn i Ringerike. 

En alternativ løsning i Ringerike vil være å endre sykehjemstrukturen. Ved å samle alle 

173 plassene ved ett eller to sykehjem vil kommunen kunne drive tjenesten på samme 

måte som Oslo kommune.  

Figuren under viser kostnader per vektet plass for et utvalg sykehjem. Pleiekostnader 

og administrasjon er oppgitt for alle sykehjemmene. Kapitalkostnader (avskrivning og 

renter) mangler for alle sykehjemmene i Oslo og for Aleris Austevoll. 

 

 

Kvalitet: Vi har ikke klart å få tak i særlig mye kvalitetsdata fra de aktuelle 

kommunene. Andel sykepleiere er oppgitt for en del kommunale sykehjem. Ringerike 

skiller seg ut med lav sykepleierdekning. Det er lite relevante brukerundersøkelser. 

Kommunene har i liten grad kvalitetsdata for de private sykehjemmene.  

Ringerike
komm

Askøy komm Oslo komm
Stavanger

komm
Aleris

Austevoll
Attendo
Kleppesø

Oslo private Bråset IKS Oslo idelle
Stavanger

ideelle

Kapital 69 000 100 000 65 000 41 000 74 000 2 000

FDV 74 000 71 000 36 050 42 000 8 000 11 330 51 000 56 650 -

Adm 44 000 41 000 37 000 - - - - - -

Pleie 817 000 820 000 725 120 789 000 698 666 690 000 629 330 682 000 737 480 955 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

Kostnad per vektet plass på sykehjem 2013
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1.3 Hjemmebaserte tjenester 

Timekostnadene for hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lave i Ringerike. 

Hjemmesykepleie kostet 687 kroner per time i 2013 inkludert andel administrasjon. 

Hjemmehjelp kostet 547 kroner per time. Timeprisene er omtrent like lave som private 

leverandører får i Oslo og Austevoll. Forskjellene er innenfor usikkerheten i målingen. 

Hjemmehjelp er billigst i Asker. 

Timekostnadene for hjemmesykepleie i Ringerike er mye lavere enn i 

sammenligningskommunene. Hjemmesykepleie koster 200 kroner mer per time i 

Askøy og 100 kroner mer per time i Stavanger og Asker. Tallene framgår av figuren 

under. 

 

 

Årsaken til lave timekostnader i hjemmebaserte tjenester i Ringerike er høy effektivitet. 

De ansatte er opp mot 65 prosent av arbeidstiden hos brukerne.  

Kvalitet: Vi har fått tak i lite kvalitetsdata om hjemmebaserte tjenester i 

sammenligningskommunene. Foreliggende data gir ikke grunnlag for å si at kvaliteten 

på hjemmetjenesten i Ringerike er bedre enn i de andre kommunene. Ringerike har lav 

sykepleierdekning i hjemmetjenesten, fornøyde ansatte, men høyt sykefravær. 

1.4 Eiendomsdrift 

Ringerike har litt høye FDV-kostnader i forhold til sammenligningskommunene. 

Samlede kostnader per kvadratmeter til forvaltning, drift og vedlikehold var 737 kroner 

i Ringerike. Det er omtrent samme beløp som i Asker, men 100 kroner høyere enn i 

Stavanger eller Askøy.  Tallene fremgår av figuren under.  

Ringerike komm Askøy komm Stavanger komm Stavanger private Oslo private Austevoll private Asker komm Asker privat

Hjemmesykepleie 687 903 800 758 698 793

Hjemmehjelp 547 581 595 672 520 490 461 479

0
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Timekostnad hjemmesykepleie og hjemmehjelp 2013



 
 

10    

 

Ringerike drifter omtrent 80.000 kvadratmeter skoler, barnehager og sykehjem. 

Inkludert idrettshaller og kulturbygg er arealet 100.000 kvm. 

Det er innen renhold det er lettest å gjøre raske endringer i driftsformen. Det er et 

fungerende marked for renholdstjenester i kommunale bygg. Asker kommune bruker 

en stor andel privat renhold. Kostnaden for private renholdstjenester i Asker kommune 

er 50-200 kroner lavere per kvadratmeter enn den kommunale kostnaden i Ringerike. 

Privat renhold ville kanskje spare kommunen for 5 millioner kroner per år (50 kroner 

per kvm).  

Kvalitet: Det er grei kvalitet på eiendomsdriften i Ringerike kommune, ut fra de data 

som foreligger.  Det er innført systemer for kvalitetsstyring og mange ansatte har 

fagbrev. Sykefraværet er høyt, og det mangler brukerundersøkelser. Vi har ikke 

grunnlag for å si at kvaliteten på tjenesten er bedre enn i sammenligningskommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringerike Asker Stavanger Askøy

Vedlikehold 121 147 127 103

Annen drift 161 165 103 32

Energi 160 122 120 97

Renhold 259 197 205 377

Forvaltning 36 95 39 31
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FDV-kostnader per kvm i Ringerike og andre kommuner 2013
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2 Mandat og metode 

2.1 Mandat 

Ringerike kommune ønsker en ekstern vurdering av kostnader og kvalitet i tre utvalgte 

tjenester: 

 Eiendomsdriften (drift og vedlikehold).  Renhold er den viktigste tjenesten i 

dette prosjektet. Prosjektet avgrenses til følgende typer bygg: barnehager, 

grunnskoler og sykehjem/institusjoner. 

 Ambulerende hjemmebaserte tjenester. Dette betyr hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie i private hjem (ikke bemannede boliger). 

 Sykehjem 

I dag drives disse tjenestene i egen regi av Ringerike kommune. Kommunen ønsker en 

sammenligning med 

 Tre andre kommuner 

 Tre private leverandører, derav en ikke-kommersiell 

 Tre frittstående offentlige leverandører. 

Med frittstående offentlige bedrifter menes både IKS, kommunale foretak og 

kommunalt eide aksjeselskaper. Med ikke-kommersielle private selskaper menes 

organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere konkurranseutsetting av kommunale 

tjenester. Kostnadene ved private og kommunale løsninger må gjøres 

sammenlignbare. 

Det er nødvendig å gjøre uavhengige sammenligninger av kvalitet og kostnader i hver 

tjeneste. Ringerike kommune vil vurdere nye løsninger/metoder dersom disse: 

 Gir billigere drift 

 Med like god eller bedre kvalitet 

Kostnader: Vi beregner enhetspriser i de aktuelle tjenestene. Det vil si  

 Eiendom: kostnad per kvadratmeter 

 Hjemmebaserte tjenester: timepriser 

 Sykehjem: pris per seng per døgn eller per år. 

Kvalitet: Kvalitet er vanskelig å måle i mange tjenester. Det gjelder både eiendomsdrift, 

HBT og sykehjem. Opplevd kvalitet (brukertilfredshet) kan erstatte målt kvalitet 

(saksbehandlingstid, skoleresultater osv).  De mest brukte indikatorene i disse 

tjenestene er:  

 Eiendom: kompetanse og brukertilfredshet 

 HBT: kompetanse og brukertilfredshet 

 Sykehjem: bemanningsfaktor, kompetanse og brukertilfredshet. 
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Sammenligningsmatrisen  

Kommunen ønsker følgende sammenligninger gjennomført, både når det gjelder 

kostnader og kvalitet: 

Oppgave/metode Tre kommunale Tre Private Tre Frittstående 

off. 

Ringerike 

Eiendomsdrift     

Hjemmebaserte tj.     

Sykehjem     

 

Ringerike kommune er også opptatt av bivirkninger av de valgte metodene. Er det for 

eksempel slik at økte bestiller-kostnader spiser opp gevinsten ved private løsninger? 

Det kan også være andre bivirkninger/indirekte kostnader, for eksempel økt byråkrati 

ved opprettelse av kommunale foretak. Dette er selvstendig kriterium for vurdering av 

løsninger. Enkle løsninger er et mål i seg selv. 

2.2 Metode 

Kostnader: Enhetspriser betyr kostnad per produserte enhet. Kalkylene må lages etter 

samme metode for alle alternative løsninger/leverandører. Vi beregner enhetspriser for 

kommunale tjenester ved hjelp av standard selvkostkalkyler for de aktuelle tjenestene. 

Det vil si å bruke Kommunaldepartementets veileder H-2140 (ny versjon H-3/14) og 

Kostraveilederen (skillet mellom administrasjon og tjenesteproduksjon).  

Selvkost defineres som summen av kjernetjenesten (det kunden får), pluss 

støttetjenester (bygningsdrift, administrasjon osv) og kapitalkostnader (renter og 

avskrivning). Produksjonskostnaden defineres ved begrepet korrigerte brutto 

driftsutgifter. Det er Kostra-artsgruppene 0 lønn, 1-2 egne driftsutgifter, 59 

avskrivninger, 429 mva, 729 mva-komp og 71 sykelønnsrefusjoner. Egenbetaling og 

statstilskudd skal ikke tas med. 

Tabellen under viser hvor i kommuneregnskapet vi henter kostnader 

(tjenester/Kostrafunksjoner). 

Tjeneste Uttrykk for 

enhetspris 

Kostnad (Kostrafunksjoner) Volum 

Sykehjem Kostnad/plasser Kjernetjenester: 253 pleie.  

Støttetjenester: 261 drift av bygg, 110-

130 administrasjon (andel av felles 

administrasjon).  

Plasser, 

standardisert. 

Plassene vektes 

etter antatt 

pleietyngde 

HBT Kostnad/time Kjernetjeneste: 254 pleie i hjemmet 

(hjemmesykepleie og hjemmehjelp).  

Støttetjenester: 110-130 administrasjon 

Timer målt som 

Vedtakstimer 
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Tjeneste Uttrykk for 

enhetspris 

Kostnad (Kostrafunksjoner) Volum 

(andel av felles administrasjon).  

Eiendom Kostnad/kvm Kjernetjeneste: Tjenester for ulike 

formålsbygg, evt bare 222 Skolebygg. 

Støttetjenester: 110-130 administrasjon 

(andel av felles administrasjon).  

Kvadratmeter 

bygg, eide og leide 

Felles pleiekostnader: Fordeles etter andel lønnsutgifter for ulike pleietjenester. Gjelder 

for eksempel reguleringspremie pensjon, lærlinger, tillitsvalgte og felles opplæring. 

Andel av felles administrasjon: tjenestens andel av felles administrative tjenester (lønn, 

regnskap, IKT, revisjon, post/arkiv, kundemottak).  Vi bruker andel av lønnsutgiftene 

som fordelingsnøkkel for administrative kostnader. 

Volum 

Det er viktig å sammenligne epler og epler. Volum må standardiseres. Vi har valgt en 

slik løsning: 

Sykehjem: Vekting av plassene etter pleietyngde. Vi bruker vektene utviklet i Oslo 

kommune. Plassene deles inn i 9 typer. Langtid somatisk har vekt 1. Andre plass-typer 

er demens langtid og ulike typer korttidsplasser (rehab, avlastning, terminal). Spesielle 

plasser må vektes skjønnsmessig. 

HBT: Man må skille mellom hjemmehjelp og hjemmesykepleie.  

Eiendom: Vi skiller mellom ulike typer bygg med ulike krav til drift, vedlikehold og 

oppvarming. Kostraregnskapet skiller mellom 221 barnehagelokaler, 222 

grunnskolelokaler og 261 institusjonslokaler. 

Metode kvalitet 

Sykehjem: Det er vanlig å bruke bemanningsfaktor, kompetanse og 

brukerundersøkelser som mål for kvalitet i sykehjem. Det mangler mer direkte mål. Vi 

kartlegger kompetanse og kvalitet.  

Hjemmebaserte tjenester: Vanlige kvalitetsmål er kompetanse og brukerundersøkelser.  

Eiendomsdrift: man kan måle tilstanden til bygget for å sjekke vedlikeholdet. Ellers er 

det mulig med kompetansekartlegging og brukerundersøkelser.  

Metode organisering 

Organiseringen av tjenesteproduksjonen har stor betydning for resultatet. Valgene bør 

henge sammen med kommunens strategier og øvrige organisering. Viktige spørsmål:  

 Private løsninger: Det krever bestillerkompetanse å sette bort produksjonen til 

andre. Man må håndtere kontrakter.  

 Kommunale foretak og interkommunale løsninger: Det krever mye 

kommunaløkonomisk kompetanse å håndtere kommunale foretak. 
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3 Sykehjem 

3.1 Ringerike 

Det er 6 sykehjem i drift i Ringerike kommune med til sammen 173 plasser. 

Sykehjemmene er Tyribo, Sokna, Hønefoss, Nes, Austjord og Hvelven. Alle 

sykehjemmene er kommunale. Kommunen eier ikke alle byggene. Tre bygg leies av 

Ringerike boligstiftelse. Kommunen kjøper i tillegg enkelte private plasser. Disse er 

ikke tatt med i denne analysen. 

Selvkost for den kommunale sykehjemsdriften i 2013 er beregnet til 185 millioner 

kroner. Pleiekostnadene utgjør omtrent 150 millioner kroner. I tillegg kommer 

bygningsdriften (FDV) med 14 millioner og andel administrasjon med 8 millioner. 

Kapitalkostnader utgjør 13 millioner. Tall for hvert sykehjem fremgår av figuren under. 

 

De samme tallene er fremstilt i figuren under.  

Det er gjort enkelte korreksjoner i regnskapet for 2013 for å komme fram til dette 

resultatet. Blant annet er 3 mill kr i matutgifter til hjemmeboende tatt bort.  

Vi vekter plassene etter pleietyngde for å kunne sammenligne enhetskostnader ved 

ulike sykehjem. De 173 plassene utgjør til sammen 185 vektede plasser i gjennomsnitt 

over året. Figuren under viser hvordan plassene var fordelt på type og sykehjem ved 

årets start og slutt.   

Sykehjem
Regnskap 

direkte 253

Servictj 

kjøkken 

253

Indirekt

e 253

Regnskap 

direkte 

261

Indirekte 

261

Indirekte 

adm

Sum selvkost 

eksl.kapitalk

ost

Avskrvninge

r/ Ekstern 

husleie

Kalkul. 

Renter

Sum 

selvkost

Tyribo            19 409               416           373            1 783            290        1 095               23 366                    30               40            23 437 

Sokna            16 078               279           308            1 678            273            915               19 531               2 899                -              22 430 

Hønefoss            42 668               767           817            2 863            466        2 339               49 919                    26               32            49 978 

Nes            13 742               238           263            1 843            300            805               17 190               3 204                -              20 394 

Austjord            34 473               578           659            1 894            308        1 863               39 775               2 897                -              42 673 

Hvelven            19 358               300           370            1 736            282        1 084               23 129               1 800         1 824            26 753 

Sum Ringerike         145 729           2 579        2 788          11 796         1 919        8 101             172 911            10 856         1 896          185 664 
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Selvkost per plass for 201 3 blir 1,0 million krone r i gjennomsnitt for alle de 185
vektede plassene. Da er kapitalkostnadene («eie/leiekostnader») inkludert i
enhetsprisen. Enhetskostnaden varierer fra 0,8 millioner på Tyribo til 1,2 millioner
kroner ved Nes og Austjord.

Det er viktig å ta hensyn til at forutsetningene for effektiv drift varierer fra sykehjem til
sykehjem. Antall plasser og fysisk utforming påvirker mulighetene for effektiv drift.
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Alle sykehjemmene i Ringerike må beskrives som tungdrevne, enten fordi de er små (i 

snitt 29 plasser) eller fordi de er urasjonelt bygd.  

Kvalitet: Kostratall og opplysninger fra tjenesten tyder på lav dekning av sykepleiere i 

sykehjemmene i Ringerike. Andelen er antakelig under 15 prosent (13 prosent utenom 

Austjord). Sykefraværet i sykehjem var 8,7 prosent i 2013 inkludert 0,7 prosent 

egenmeldinger. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet (8,6 prosent).   

3.2 Stavanger 

Stavanger kommune har 20 syke- og aldershjem med til sammen 1060 plasser. Det er 

både kommersielle og ideelle private sykehjem, slik figuren under viser. 

Antall Type Navn Plasser 

10 Kommunale sykehjem i eget bygg. 

Aktivitetsbasert finansiering (ABI-

systemet). Pengene følger brukeren, i 

henhold til beregnet pleietyngde.  

Vålandstunet, Mosheim, Slåtthaug, 

Stokka, Sunde, Ramsvigtunet, 

Rosendal, Bergåstjern, 

Haugåstunet, Vågedalen 

612 

6 Private ideelle sykehjem, ikke 

konkurranseutsatt. Finansieres på 

samme måte som kommunale 

sykehjem. 

Domkirken, Tasta, Sparekassen, St 

Johannes, Øyane, Blidensol 

344 

1 Privat, konkurranseutsatt sykehjem. 

Driver i kommunalt bygg. 

Boganes 71 

2 Private, ideelle aldershjem. Ikke 

konkurranseutsatt. Finansieres som 

kommunale institusjoner (ABI-

systemet) 

Alders hvile, Frue 44 

1 Kommunalt aldershjem. ABI-

finansiert. 

St Petri 20 

20 Sum syke- og aldershjem  1060 

De 1060 plassene i Stavanger utgjør 1124 vektede plasser etter vektene i Oslo 

kommune. Selvkost for alle sykehjemmene er beregnet etter selvkostveilederen, 

inkludert kapitalkostnader. Selvkost for kommunale sykehjem i Stavanger var i snitt 

932.000 kroner per vektet plass i 2013. Det er 72.000 kroner mindre enn i Ringerike.  

De kommunale sykehjemmene i Stavanger (60 plasser) er dobbelt så store i snitt som 

de kommunale i Ringerike (29 plasser). Det forklarer noe av forskjellen. 

Plassene ved de private, ideelle sykehjemmene koster 25.000 kroner mer enn de 

kommunale plassene. De drives etter samme metode som de kommunale (samme 

tariffavtale, samme finansieringsmodell).  

Boganes sykehjem drives av Aleris etter anbud. Her er kostnaden per plass 850.000 

kroner.  

Kostnaden per plass i de to private aldershjemmene er 230.000 kroner lavere enn i det 

kommunale aldershjemmet.  Tallene for de ulike typene institusjoner fremgår av 

tabellen under. 
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Tabellen er oppsummert i figuren under. 

 

Vi har lite data om kvaliteten ved sykehjemmene i Stavanger kommune. Det ble utført 

en brukerundersøkelse i 2010, men de tallene sier lite om situasjonen i 2013. 

Kompetansen ved de kommunale sykehjemmene er alminnelig god. Andel sykepleiere 

ved de kommunale sykehjemmene var 30 prosent i 2013. 

3.3 Askøy 

Askøy kommune har fire sykehjem med til sammen 146 plasser: 

Nr Navn Type Plasser 

1 Ask Privat, ideelt sykehjem, ikke 

konkurranseutsatt. Eget bygg. 

46 

2 Ravnanger Privat, konkurranseutsatt, drives av Attendo i 

kommunalt bygg 

19 

3 Kleppestø kommunal Kommunalt, kommunalt bygg 60 

4 Kleppestø privat Privat, konkurranseutsatt, drives av Attendo i 

kommunalt bygg 

20 

  SUM 146 

 

Type institusjon  Pleie  Adm  FDV  Kapital 
 Sum per 
plass, vektet 

Kommunale 788 855           36 534          41 942                 65 128                 932 458         
Private, ideelle 955 374           -               -                      1 889                   957 263         
Private, konkurranse 777 460           -               -                      71 797                 849 257         
Aldershjem privat 651 113           -               -                      -                      651 113         
Aldershjem komm 768 256           35 369          40 605                 43 219                 887 450         
Ringerike kommunale 817 000           44 000          74 000                 69 000                 1 004 000      

Kommunale Private, ideelle Private, konkurranse Aldershjem privat Aldershjem komm Ringerike kommunale

 Kapital 65 128 1 889 71 797 - 43 219 69 000

 FDV 41 942 - - - 40 605 74 000

 Adm 36 534 - - - 35 369 44 000

 Pleie 788 855 955 374 777 460 651 113 768 256 817 000

 -
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 1 000 000

 1 200 000

Kostnad per vektet plass i sykehjem i Stavanger kommune 2013
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Vi har beregnet kostnaden pr vektet sykehjemsplass, slik at resultater for ulike 

sykehjem kan sammenlignes. Det er til sammen 159 vektede plasser. Samlet selvkost 

er 151 millioner kroner inkludert kapitalkostnader. Dette gir en gjennomsnittlig pris 

per vektet plass på 950.000 kroner for 2013. Tallene fremgår av figuren under. 

 

Askøy er sammenlignet med Ringerike i figuren under.  Egenproduserte plasser er 

omtrent like dyre i Ringerike og Askøy, ca 1,0 million kroner. Kleppestø sykehjem er et 

moderne sykehjem med 60 plasser, dobbelt så mye som gjennomsnittet ved 

kommunale sykehjem i Ringerike.  De private plassene ved Kleppestø sykehjem koster 

omtrent 200.000 mindre enn kommunale plasser i Ringerike, til tross for at 

sykehjemmet bare har 20 plasser. Pleiekostnadene er mer enn 100.000 kroner lavere. 

 

Figuren viser også at plassene ved det ideelle sykehjemmet Ask er like dyre som 

kommunens egne plasser. Ask eier bygget selv. Driftstilskuddet fra kommunen dekker 

også bygningsdriften.  

Kvalitet: Kompetansen i det kommunale sykehjemmet er meget god.  Andelen 

sykepleiere ved Kleppestø sykehjem er på 55 %. Det er meget høyt. Fravær inkl 

egenmelding var ca 8,8 prosent i 2013. Det er lavere enn landsgjennomsnittet (8,6% i 

PLO uten egenmeldinger).  

Det er gjort en undersøkelse blant pårørende i 2013 (bedre kommune). Den viser et 

gjennomsnitt på 4,75 på en skala fra 1 til 6. Landsgjennomsnittet var 4,6. 

Svarprosenten var 43. Kleppestø kommunal fikk 4,9 og Ask fikk 4,8. De to private 

Med kapitalkostnader

 Plasser, vektet Pleie  DV Kap Adm Sum

Ask 48,1                       974 732            -                  -                    -                  974 732               

Ravnanger, Attendo 23,6                       679 656            31 095            111 965           -                  822 716               

Kleppestø Attendo 20,4                       690 823            7 774              40 757              -                  739 354               

Kleppestø 67,1                       827 344            71 197            101 068           41 021            1 040 630            

Sum 159,2                     832 434            35 616            64 425,5          17 291            949 766               

Ask Ravnanger, Attendo Kleppestø Attendo Kleppestø Ringerike

Adm - - - 41 021 44 000

Kap - 111 965 40 757 101 068 69 000

DV - 31 095 7 774 71 197 74 000

Pleie 974 732 679 656 690 823 827 344 817 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

Sykehjem, pris per plass vektet inkl kap.kostnader
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(Aleris og Adecco) fikk 4,2 i snitt. Begge de private sykehjemmene fikk ny driver etter
dette i 201 3 (Attendo).

3.4 Asker
Asker kommune har 3 kommunale sykehjem. Det private sykehjemmet Risenga drives
av Norlandia etter anbud. Bråset er et interkommunalt sykehjem med 200 plasser eid
sammen med Røyken kommune. Asker eier bygget og disponerer 100 plasser. Til
sammen hadd e Asker 342 plasser i drift ved inngangen av 201 3 og 370 plasser ved
årets utløp. Søndre Borgen økte kapasiteten i løpet av året. Fordelingen av plasser
fremgår av figuren under.

Type Navn Antall
sykehjem

Plasser
1.1.

Plasser
31 .12

Kommunalt, eget
bygg

Solgården , Gullhella,
Søndre Borgen

3 138 166

Privat, eget bygg Risenga 1 104 104

Interkommunalt,
Asker eier bygget

Bråset 1 100 100

Sum 5 342 370

Vi har beregnet selvkost for sykehjemsdriften i Asker i 201 3 til 337 millioner kroner.
Direkte og indirekte pleie utgjør 290 millioner. Andel administrasjon utgjør 7 millioner.
FDV og kapitalkostnader utgjør 40 millioner kroner. Utgiftene er fordelt per sykehjem i
figuren under.

Figuren over viser at det er trukket bort en del ekstraordinære kostnader fra
regnskapet. Det gjelder ekstrautgifter pådratt på grunn av naturskade/vannskade ved
Gullhella sykehjem. Vi har bare tatt med kostnadene for 100 av 200 plasser ved Bråset
(Askers plasser).

I gjennomsnitt var det 410 vektede plasser i drift ved de 5 sykehjemmene i 201 3. Det
gir en gjennomsnittskostnad på 823 .000 kroner per vektet plass , inkludert FDV og
kapitalkostnader. Tall for hvert sykehjem fremgår av figuren under.
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Figuren under viser samlede kostnader per vektet plass per sykehjem fordelt på ulike
kostnadskomponenter.

Figuren viser at Bråset, Solgården og Søndre Borgen har lavest pleie kostnad per vektet
plass. Bråset er et ganske nytt sykehjem (bygget 2004) med 200 plasser , mest korttid.
Det er Norges største sykehjem. Halvparten av plassene eies av Røyken kommune.

Effektiviteten i sykehjem avhenger av bygningsmessige forhold. Sykehjemmene i
Ringerike er mindre (30 plasser) enn i Asker (70 plasser). Det forklarer en del av
kostnadsforskjellene. Små sykehjem får vanligvis større andel ledelse/merkantil, større
andel nattevakter og mindre effektive turnuser.

Kvalitet : Omtrent en tredel av de ansatte ved de kommunale sykehjemmene i Asker har
høyskoleutdanning (sykepleier). Brukertilfredsheten ved de kommunale sykehjemmene
var høy i 201 3, høyere enn ved Risenga og Bråset, se figuren under.
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Sykefraværet ved kommunale sykehjem i Asker i 201 3 var 8,8 %inkludert
egenmeldinger, fordelt på 7,7 legemeldt og 1,1 egenmeldt. Det er lavere enn
gjennomsnittet i PLO på landsplan i 201 3 (8,6 %legemeldt).

4 Hjemmebaserte tjenester

4.1 Ringerike
Ringerike kommune driver all hjemmesykepleie og hjemmehjelp i egen regi.
Tjenestene leveres av 8 geografiske soner pluss natt - tjenesten. Det føres ikk e eget
regnskap for hver av de to tjenestene.

Samlet selvkost i 201 3 for hjemmesykepleie og hjemmehjelp er beregnet til 108,8
millioner kroner. Direkte pleie var 103 millioner. Fellesutgifter i pleien var ubetydelige.
Andelen av administrative støttetjenes ter er beregnet til 5,6 millioner kroner, etter de
to tjenestenes andel av samlet lønnsmasse. Regnskap for hver sone fremgår av figuren
under.

Timekostnaden fremkommer ved å dele regnskapet på antall produserte timer. Vi har
talt opp «korrigerte vedtakst imer», det vil si vedtakstimer fratrukket midlertidig stopp i
tjenesten (sykehusopphold, ferieturer osv). Det ble produsert 164.000 timer, se
tabellen under. Gjennomsnittlig timekostnad ble 662 kroner , inkludert kostnader ved
natt - tjenesten .
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Figuren und er viser kostnadene fordelt mellom administrasjon og pleie.

Figuren under viser antatt kostnad per time hjemmehjelp og hjemmesykepleie hver for
seg, basert på tall fra Heradsbygda distrikt. Timekostnaden blir 682 kroner for
hjemmesykepleie og 543 kroner for hjemmehjelp.

Sone Sumselvkost
Timer
hjemme-
sykepleie

Timer
hjemme-
hjelp SUMtimer Timepris

Nes 5355763 5506 1125 6631 808
Tyristrand 6212995 8340 1550 9890 628
Sokna 8963385 12492 1527 14019 639
Sentrumsyd 23314656 31639 3343 34982 666
Haug 11829476 18872 1327 20199 586
Hallingby 19392566 31258 2945 34203 567
Heradsbygda 15140128 19558 3445 23003 658
Natt-tjenesten 3999659
Hov 14619202 18879 2473 21352 685
SumRingerike 108827830 146544 17735 164279 662
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NHO-rapporten: I figuren over er også vår beregning sammenlignet med NHOs analyse 

av kostnadsnivået i Ringerike («Sammen for velferd i Ringerike», NHO 2013). NHO 

opererer med langt høyere timekostnad på hjemmesykepleien. Denne bygger ikke på 

analyse av regnskapet i Ringerike kommune, men på antatt effektivitet og lønnsnivå i 

norske kommuner.  NHO antar at 35 % av arbeidstiden i hjemmesykepleien brukes hos 

brukeren. I vår undersøkelse fant vi at 65 % av arbeidstiden ble brukt hos brukeren. 

Antall vedtakstimer ble delt på budsjetterte arbeidstimer (fastlønnsbudsjettet). 

Produktiviteten er nok litt lavere, fordi hjemmetjenesten hadde større utgifter enn 

budsjettert i 2013.  

Kvalitet: Tallene som foreligger, viser akseptabel kvalitet i tjenesten. Det er 21 prosent 

ansatte (årsverk) med høyskoleutdanning (sykepleiere), utenom sonelederne. Det gir 

en litt lavere andel sykepleiere enn landsgjennomsnittet i PLO (35 % med høyskole).  

Brukerundersøkelsen i 2013 gav et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 6. Det er et godt 

resultat. Medarbeiderundersøkelsen endte med et snitt på 4,7 på samme skala. Det er 

også et godt resultat. 

Sykefravær for hjemmetjenesten var 16 prosent i 2013, inkludert 0,9 prosent 

egenmelding.  Det er svært høyt. Det er 6,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 

bransjen. 

4.2 Stavanger 

Stavanger kommune har innført fritt brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenesten, men 

ikke innenfor hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie leveres bare av kommunen. Det 

kommunale tilbudet innen hjemmesykepleie leveres av 7 soner pluss natt-tjenesten. 

Det kommunale hjemmehjelpen ble levert av den kommunale virksomheten «Stavanger 

hjemmehjelp» i 2013.  Det er få brukere som har valgt privat hjemmehjelp i Stavanger. 

Timetallet for 2013 tilsvarer bare 14 timer per dag. Det utgjør 14 prosent av det totale 

antall timer hjemmehjelp, se tabellen under. 

 

Ringerike gjennomsnitt Hjemmesykepleie Hjemmehjelp NHO hjemmesykepleie NHO hjemmehjelp

Adm 35 35 35

Pleie 627 647 508 973 557

 -
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Timekostnader hjemmetjenester i Ringerike 2013
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Antall Type Navn Timetall 2013 

1 Privat hjemmehjelp Diverse     5.000 

1 Kommunal 

hjemmehjelp 

«Stavanger hjemmehjelp»   31.000 

7 Kommunal 

hjemmesykepleie 

Hinna, Tjensvoll, Hillevåg, 

Madla, Eiganes, Tasta, 

Hundvåg, Nattpatruljen 

369.000 

Sum   405.000 

 

Vi har talt opp leverte/utførte timer i hjemmetjenesten i Stavanger. Vi har ikke hatt 

tilgang til «vedtakstimer, korrigert for midlertidig stopp». Kommunen opplyser at det 

utførte antallet timer er 2 prosent lavere enn det bestilte/vedtatte timetallet. 

Timekostnaden i hjemmesykepleien i Stavanger er 800 kroner inkludert 

administrasjon. Det er 113 kroner mer enn timekostnaden i Ringerike. Timekostnaden 

for privat hjemmehjelp er 125 kroner høyere enn timekostnaden for kommunal 

hjemmehjelp i Ringerike. 

 

Indirekte pleiekostnader er tatt med i pleiekostnaden i tallene for Ringerike. 

Pleiekostnaden for Stavanger hjemmesykepleie inneholder også ekstern husleie for 

basene. Husleien utgjør 5,2 mill kr eller ca 15 kroner per time. Husleie er ikke tatt med 

i kostnaden i Ringerike. 

Kvalitet: Det er god kompetanse i den kommunale hjemmetjenesten i Stavanger. 

Andelen sykepleiere ligger rundt 35 prosent.  Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser 

god trivsel (4,5 på en skala fra 1 til 6). Sykefraværet var lavt i 2013 (7,9 prosent). 

Hjemmehjelp kommune Hjemmehjelp privat Hjemmesykepleie kommune Hjemmehjelp Ringerike Hjemmesykepleie Ringerike

Adm 28 0 35 35 35

Indirekte 254 30 0 37

Direkte 254 537 672 728 512 652

 -
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Timekostnad hjemmebaserte tjenester i Stavanger og Ringerike 2013
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Vi har ingen data om kvaliteten i den private hjemmehjelpstjenesten. 

4.3 Askøy 

Askøy har ingen private leverandører av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. 

Hjemmesykepleien drives i seks distrikter. Den kommunale hjemmehjelpen var skilt ut 

som en egen virksomhet i regnskapet for 2013 (er nå fordelt ut på sonene). Samlet 

selvkost for 2013 beregnes til 83 millioner kroner. Det vil si direkte pleiekostnader, 

fordelte fellesutgifter i pleien og fordelt administrasjon.  

Vi ønsker å bruke korrigerte vedtakstimer for å måle volumet i tjenesten. Det vil si 

vedtakstimer korrigert for midlertidig stopp (ferie, opphold på sykehus eller sykehjem). 

I Askøy er ikke kvaliteten på dataene i saksbehandlingssystemet god nok. Man bruker 

ikke disse dataene i tjenesten. I stedet bruker man fordelingslistene for intern styring i 

hjemmesykepleien. Vi bruker derfor ikke-korrigerte vedtakstimer i 

hjemmehjelpstjenesten og fordelingslistene i hjemmesykepleien. 

I 2013 var det 104.152 vedtakstimer etter denne tellemåten. Tall for hver sone og 

tjeneste framgår av figuren under. 

 

Selvkost per time for begge tjenestene samlet blir 795 kroner per time, inkludert 

administrasjon. Timeprisen er 581 for hjemmehjelp og 903 kroner for 

hjemmesykepleie. Figuren under sammenligner timeprisene i Askøy med Ringerike. 

Timeprisen for hjemmesykepleie er 200 kroner lavere i Ringerike. Forskjellen innenfor 

praktisk bistand er ubetydelig.  

Sone

Hjemmehjelp 

timer per uke 

(vedtakstimer)

Hj.sykepleie timer 

per uke 

(fordelingslister) Timer per år

Kostnad per 

time  Pleie Adm

37601 Fromreide 330                                17 169                        667                    636                         31                      

37505+ 37602 Ravnanger + Tveit 297                                15 418                        960                    916                         44                      

37301 Flagget 262                                13 625                        823                    785                         38                      

37606+37607+37402 Kleppestø B 409                                21 268                        844                    805                         39                      

37202 Strømsnes 345                                17 952                        780                    745                         36                      

37604 Trygghetsavdelingen (Kleppestø H) 171                                8 892                          867                    828                         40                      

37603 praktisk bistand 189                           9 828                          581                    555                         27                      

Totalt 189 1 814 104 152 795                    759                         36                      

Hjemmesykepleie kommune 0 1 643 85 432 903                    861                         41                      
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NB: Noe av forskjellen i timepris for hjemmesykepleie kan komme av forskjellig 

målemetode for antall timer. Antall utførte timer pleier å være lavere enn antall 

vedtatte timer.  

Kvalitet: Kompetanse: Andelen sykepleiere er god, 39 prosent (43 % inkludert 

soneledere). Brukertilfredshet er sist kartlagt i 2011 ved hjelp av KS sin undersøkelse 

«bedre kommune».  Resultat snitt 2,9 på an skala fra 1 til 6. Landsgjennomsnittet var 

3,3 på dette tidspunktet. Medarbeidertilfredshet er Ikke oppgitt. Sykefravær var ca 8,8 

prosent i 2013 inkl egenmeldt fravær, som vanligvis ligger rundt 1-2 prosent.  Dette er 

lavere enn gjennomsnittet i bransjen. Landsgjennomsnittet for legemeldt fravær i PLO i 

2013 var 8,6 prosent. 

4.4 Asker 

Hjemmesykepleie er bare levert av kommunen. Det er tre soner/distrikter. Praktisk 

bistand/hjemmehjelp er levert av både kommunen og private innenfor rammen av fritt 

brukervalg. Kommunal hjemmehjelp leveres av «Asker hjemmehjelp», som er en del av 

eiendomsavdelingen i Asker kommune. De private leverandørene får en avtalt pris per 

time, tilpasset det kommunale kostnadsnivået. Vedtakene fattes av vedtakskontoret. 

Produksjonskostnadene (selvkost) for hjemmehjelp og hjemmesykepleie utgjorde til 

sammen 116 millioner kroner i 2013. Selvkost inkluderer både pleiekostnaden og 

andel av felles administrasjon.  Tall for hver tjeneste og hver sone fremgår av figuren 

under. 

Fromeide
Ravnanger/Tve

it
Flagget Kleppestø B Strømsnes

Trygghetsavdel
ing

Gj.snitt
hjemmesykepl

eie

Praktisk
bistand

Ringerike
Hj.sykepleie

Ringerike
hj.hjelp

Adm 31 44 38 39 36 40 41 27 35 35

Pleie 636 916 785 805 745 828 861 555 652 512
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Timekostnad hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Askøy 2013
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Det har vært nødvendig å gjøre enkelte korreksjoner i internregnskapet for å fordele
fellesutgifter på riktig tjeneste og leverandør.

Antall produserte timer: Vi har brukt korrigerte vedtakstimer, altså vedtakstimer
korrigert for midlertidig stopp (opphold på sykehus eller sykehjem o.l.). Det ble til
sammen produsert 151 .000 timer i 201 3. Tall for hver tjeneste og leverandør fremgår
av figuren under.

Figuren over viser at selvkost per time i 201 3 er 461 kroner for kommunal
hjemmehjelp og 793 kroner for hjemmesykepleie. Privat hjemmehjelp kostet 479
kroner per time.

Kommentar fra tjenesten: «Asker kommune har i 201 3 brukt fastvakt på natt hos fem
brukere med behov for kontinuerlig tilsyn. Denne tjenesten kan være organisert
annerledes i andre kommuner, f.eks innenfor PU- tj enesten eller som Brukerstyrt
personlig assistent (BPA). Videre har en av sonene økt med tre årsverk fra juni 201 3 på
grunn av baselokale som ligger utenfor sitt geografiske nedslagsfelt. »

Kvalitet: Det er god kompetanse i hjemmesykepleien. Nær 50 prosent av de ansat te har
høyskoleutdannelse (sykepleiere). Brukerundersøkelsen i den kommunale tjenesten i
201 3 viste tilfredsstillende resultater (4,5 av 6) for både hjemmesykepleie og
hjemmehjelp. Medarbeiderundersøkelsen i Asker kommune i 201 3 viste gode
resultater for helse og omsorg og eiendom (opp mot 5,0 av 6). Det er ikke egne tall for
hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Sykefraværet var høyt i 201 3, se tabellen under.
Samlet fravær var 12 prosent i hjemmesykepleie og 16 prosent i hjemmehjelp.
Gjennomsnittet i PLO i Norge i 20 13 var 8,6 prosent.
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5 Eiendomsdrift 
 

5.1 Ringerike 

Ringerike kommune utfører all bygningsdrift i egen regi. Det vil si både renhold, 

vaktmestertjeneste og løpende vedlikehold. Kommunen forvalter et samlet 

bygningsareal på 185.000 kvm inkludert boliger. Av dette er 85.000 kvadratmeter 

skole, barnehage eller institusjon. Arealer for hver type bygg framgår av figuren under. 

Type bygg Areal kvm Kommentar 

Barnehage              6 967   

Grunnskole            61 504   

Sykehjem            17 229  
Tatt bort 5.400 kvm Heradsbygda sykehjem, som benyttes 
til andre formål. Tatt bort 850 kvm omsorgsboliger. 

Sum            85 700   

 

Vi skal beregne enhetskostnader for skole, barnehage og sykehjem. Samlet kostnad til 

drift og vedlikehold for disse typene bygg utgjorde 57,6 millioner kroner i 2013. 

Påslag for administrasjon utgjorde 2,4 millioner kroner. Eiendomsforvaltningen kostet 

6,7 millioner kroner (for alle bygg).  Dette gir samlede, gjennomsnittlige FDV-

kostnader på 737 kroner per kvadratmeter. Tabellen under viser fordelingen på type 

bygg og FDV-komponenter. 

 

Det er gjort enkelte korreksjoner i regnskapet for å få fram et korrekt regnskap: 

 Kostnader ved Heradsbygda omsorgssenter er tatt bort (benyttes ikke lenger til 

sykehjem) 

 En del stillinger er flyttet fra 121 eiendomsforvaltning til utøvende tjenester 

(ledere av vedlikehold, renhold og vaktmestertjeneste). 

 Innkjøp av rekvisita i enhetene er flyttet fra bygningsdrift til 

tjenesteproduksjon. 

Det gjenstår enkelte uklarheter i regnskapet for bygningsdrift:  

 Driften ved sentralkjøkkenet er ikke selvfinansiert. Fulle utgifter inkludert 

bygningsdrift er ikke belastet sykehjemsdriften.  

 Strømkostnader i samlokaliserte boliger er delvis belastet sykehjem. 

 Noen lokaler til annen bruk ved Austjord er ført som institusjonsdrift 

Disse faktorene slår begge veier i selvkostregnskapet. Figuren under viser FDV-

kostnader per type bygg.  

FDV per kvm inkl adm

221 Barnehage-

lokaler 222 Skolelokaler

261 Institusjons-

lokaler

Gjennomsnitt  

2013

Forvaltning 36                              36                              36                              36                             

Energi 117                           135                           266                           160                           

Renhold 323                           220                           373                           259                           

Annen drift 324                           152                           127                           161                           

Vedlikehold 101                           113                           158                           121                           

SUM FDV 901                           656                           961                           737                           
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NHO- rapporten: Figuren sammenligner også Ringerikes FDV- kostnader med NHOs
kostnadsberegning («Sammen for velferd i Ringerike kommune», NHO 201 3).
Kvadratmeterprisen i NHOs beregning er omtrent 200 kr høyere enn vår beregning.
NHOs beregning bygger ikke på en konkret gj ennomgang av regnskapet i Ringerike
kommune, men på «typiske kostnader i kommuner» innhentet i 201 1. NHOs
beregning omfatter alle typer kommunale bygg, også idrettshaller og kulturbygg.

Kvalitet: Rutinene er gode. Renholdsavdelingen i Ringerike har i stor grad innført INSTA
800. Renhold i Ringerike Kommune er delt i daglig renhold og periodisk renhold.
Daglig renhold er behovsbasert med NS INSTA 800 i bunn og utføres av stedlige
renholdere. Vedlikeholdsavdelingen bruker FDV- systemet ISY for å lage
vedlikeh oldsplaner og følge opp arbeidet.

God kompetanse innen bygningsdriften vil si fagbrev. 8 av 25 vaktmestre har fagbrev.
10 av 66 renholdere har ett års utdanning/fagbrev. På medarbeiderundersøkelsen i
201 3 ble gjennomsnittet 4,8 på en skala fra 1 til 6. Det er et godt resultat.
Sykefraværet var 15,3 prosent inkludert 1 prosent egenmeldinger i fjor. Det er høyt.

5.2 Stavanger
Stavanger kommune disponerer til sammen 51 6.000 kvadratmeter formålsbygg.
Kommunale skoler, barnehager og pleieinstitusjoner utgjør 355.00 0 kvadratmeter, se
figuren under.

221Barnehage-lokaler 222 Skolelokaler 261Institusjons-lokaler Gjennomsnitt 2013 NHO2013

Vedlikehold 101 113 158 121

Annendrift 324 152 127 161 563

Renhold 323 220 373 259 225

Energi 117 135 266 160 130

Forvaltning 36 36 36 36
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Vi har ikke fått noen spesifisert oversikt over arealer per institusjon/skole/barnehage.
Vi forutsetter at leide institusjonslokaler er arealer for private sykehjem, leid inn/ut til
de samme sykehjemmene. Midler til byg ningsdriften ligger innbakt i driftstilskuddet til
disse sykehjemmene.

Eiendomsforvaltningen i Stavanger kommune er virksomheten Stavanger Eiendom.
Bygningsdriften utføres av det kommunale foretaket Stavanger Byggdrift KF. Det
detaljerte regnskapet for bygningsdriften ligger i det kommunale foretaket.
Beregningen av FDV- kostnader er basert på kommunekassens regnskap, det vil si
overføringspostene for kjøp fra det kommunale foretaket.

Kommuneregnskapet og de oppgitte arealene for skole, barnehage og institusjoner gir
et gjennomsnitt på 1.036 kroner per kvadratmeter for drift, vedlikehold (D+ V) og
avskrivning. Tall for hver type bygg fremgår av tabellen under.

Tabellen viser at gjennomsnittlige renhold kostnader for de tr e typene bygg utgjorde
205 kroner per kvadratmeter i Stavanger kommune i 201 3. NB:
Administrasjonskostnader er tatt med i FDV- kostnadene. Foretaket har innkalkulert
administrasjon i timeprisene til kommunen.

Tabellen over viser dessuten at eiendomsforvaltn ing (F) utgjør 39 kroner per
kvadratmeter. Her er arealet for alle formålsbyggene tatt med.

Figuren under viser FDV- kostnader for Stavanger og Ringerike kommune 201 3.
Administrasjonskostnader er innkalkulert i FDV- kostnadene i begge kommuner.

221LokalerBarnehage 222LokalerGrunnskole 261LokalerInstitusjon Sum221+222+261 Ringerike

Administrasjon 0 0 0 0

Vedlikehold(V) 271 82 172 127 120

Drift (D) 616 405 334 428 591

Forvaltning(F) 39 39 39 39 36

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

FDV-kostnaderper kvm i Stavanger2013



[Sett inn dokumenttekst]  

 

                         
                                         31 R8466 

Figuren over viser at FDV-kostnadene i Stavanger er ca 150 kroner lavere enn i 

Ringerike. Vedlikehold og forvaltning ligger på samme nivå.  Lavere renholdskostnader 

i Stavanger forklarer differansen. Renholdet drives ca 50 kroner billigere per kvm i 

Stavanger. 

Kvalitet: Vi har ingen data om kvaliteten på eiendomsdriften i Stavanger kommune. Det 

vil si driften i Stavanger Byggdrift. Vi har noen data om sykefravær og trivsel i 

eiendomsforvaltningen i Stavanger («Stavanger eiendom»), men de er ikke relevant. 

5.3 Askøy 

Samlet areal til formålsbygg (eide og leide) utgjør 104.000 kvm per 1.1.2014. Arealene 

i bruk til barnehage, skole og institusjon per 1.1.2014 utgjør til sammen 81.600 kvm. 

Tabellen under viser fordelingen mellom skole, barnehage og institusjon.  

Type bygg Areal bokført 
Omdisponert 
eller leid bort 

Areal i bruk til 
kommunal teneste  

Kommentar 

Barnehage 6.359  6.359 Inkl Havnøy barnehage 550 kvm 

Grunnskole 60.266  60.266  

Sykehjem 15.000 7.100 7.900 
Furubakken leid ut til staten/ omdisponert. 
Ravnanger (3.200 kvm) og deler av Kleppestø 
leid/lånt bort (700 kvm).  

 

Samlede kostnader til drift og vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner 

utgjorde 72 millioner kroner i 2013. Eiendomsforvaltning kostet 3,2 millioner kroner 

netto. Dette gir samlede FDV-kostnader på 641 kroner per kvadratmeter i snitt for de 

tre typene lokaler. Inkludert administrasjonspåslag på 18 kroner blir kostnaden 658 

kroner per kvadratmeter. Tall for hver bygningstype og Ringerike kommune er 

fremstilt i figuren under. I tallene for Ringerike er administrasjon inkludert i FDV-

kostnadene. 

 

Barnehage Grunnskole Sykehjem Snitt Askøy Snitt Ringerike

Administrasjon 31 16 20 18

Vedlikehold (V) 154 95 117 103 120

Drift (D) 824 435 722 506 591

Forvaltning (F) 31 31 31 31 36
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Tabellen under viser en mer detaljert kostnadsfordeling. Vi ser at renholdskostnadene i
Askøy er på 377 kroner per kvm uten administrasjonspåslag. Det er mer enn 100
kroner høyere enn kostnaden i Ringerike.

Kostnadene til vedlikehold og annen drift (utenom energi og renhold) er fordelt på alle
eide lokaler i Askøy, også de som er leid ut til private sykehjem og statlige etater.
Dette utgjør 7.1 00 kvadratmeter.

Kvalitet: God kompetanse vil si fagbrev for vaktmesterne og renholdere. Vaktmestre i
Askøy kommune har god kompetanse. Alle har fagbrev. Tjenesten drives av
brannvesenet. Alle bra nnmenn i Askøy har fagbrev i ett eller annet håndverk.

Renhold: Ikke like god kompetanse: Lederne har fagbrev. En del av de ansatte har
fagbrev. Tjenesten drives etter en tydelig renholdstandard. Det er ikke INSTA 800, men
en interkommunal standard i Hord aland, som bygger på INSTA 800.

5.4 Asker
Asker kommune har satt bort deler av bygningsdriften til private på kontrakt (renhold
og vaktmestertjeneste). Kommunen forvalter til sammen 236.000 kvadratmeter
formålsbygg. Direkte kostnader til driften av barnehagel okaler, skolelokaler og
institusjonslokaler (D+ V) kostet 104,7 millioner kroner i 201 3. I tillegg må vi ta med
administrative kostnader med 1,8 millioner. Forvaltningskostnader (F) utgjorde 21 ,6
millioner. I tillegg er det ført avskrivninger med 117,5 mill ioner kroner på de aktuelle
typene bygg. Fordelingen av DV inkludert administrasjon på typer bygg framgår av
figuren under.

Regnskap2013
221
Barnehage 222Grunnskole 261Sykehjem Gj.snitt

Snitt
Ringerike

Renhold 594 346 440 377 259
Strøm 99 88 172 97 160
Drift ellers 130 2 110 32 161
Vedlikehold 154 95 117 103 121
Avskrivning 528 258 419 309 144
FDVplussavskrivning 1506 788 1258 918 845

Administrasjon 31 16 20 18 0
Forvaltning 31 31 31 31 36
Suminkl administrasjon 1567 835 1308 967 881
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Figuren over viser også hvor store arealer de ulike typene bygg utgjør. Vi deler
regnskapstallene på brutto areal. Gjennomsnitt FDV- kostnad per kvm beregnes til 725
kroner per kvm i 201 3. Tall for hver FDV- komponent og hver type bygning fremgår av
figuren under. Her er også sammenliknbare gjennomsnittlige tall for Ringerike tatt
med.

Figuren over viser at Asker og Ringerike har tilnærmet samme FDV- kostnader per kvm
i gjennomsnitt. Vi ser at renhold utgiftene er 60 kr lavere per kvm i Asker.

Asker kommune har konkurranseutsatt renhold og vaktmestertjeneste ved en del av
formålsbyggene. Når det gjelder vaktmestertjeneste med mer er dette vanskelig å
skille ut å sammenlikne med kommunale kostnader. Oppfatningen er her også at det
er vanskelig å definere, tar mye tid administrativt. En her usikker på om det gir lavere
utgifter.

Når det gjelder renhold, viser det seg at privat renhold er billigere. Ved skolene koster
privat renhold 154 kroner per kvm og kommunalt renhold 197 kroner. Ved
barnehagene koster privat renhold 21 8 kroner og kommunalt renhold 41 8 kroner.
Tallen e fremgår av figuren under.
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6 Andre interessante kommuner

6.1 Oslo-sykehjem og HBT
Oslo har vært en foregangskommune i Norge når det gjelder konkurranseutsetting og
fritt brukervalg i pleietjenesten. Oslo har for tiden 8 konkurranseutsatte sykehjem.
Oslo publiserer beregnede enhetspriser for både egne og private sykehje m. Vi har fått
tilgang til tallene for 201 2, som vi har prisjustert. Tall for 201 3 foreligger ikke ennå.

Oslo skiller mellom kommunale, private ideelle (uten anbud) og private kommersielle
(med anbud).

Kommunale plasser i Oslo kostet i gjennomsnitt 761 .00 0 kroner i 201 3. Det er
140.000 kroner mer enn prisen på plasser i private, konkurranseutsatte sykehjem.
Plasser i ideelle sykehjem koster mer enn de kommunale.

Enhetsprisene på sykehjem i Oslo er svært lave. Det gjelder alle typene i tabellen over.
Alle byggene eies av kommunen. Det er i gjennomsnitt svært store sykehjem med
rasjonell utforming. Oslo kommune viser hvor billig det går an å drive sykehjem i
Norge, innenfor det gjeldende regelverket.

Hjemmebaserte tjenester: Vi har ikke fått oppgitt timepriser for private leverandøerer
til Oslo kommune. Vi har i stedet benyttet NHOs anslag over slike priser, basert på
«siste runde med tjenestekonsesjoner i Oslo komm une» (NHO: «Sammen for velferd i
Ringerike kommune», NHO 201 3, side 32). NHOs analyse bygger på data fra 201 1. Vi
har prisjustert dette til 201 3- nivå. Tallene følger i tabellen under. NB: dette er Agenda
Kaupangs anslag, ikke tall oppgitt fra Oslo kommune.

SykehjemOslo2013 Pleie Adm FDV Kapital Sum
Kommunale 725120 - 36050 - 761170
Private,ideelle 737480 - 56650 - 794130
Private,kommersielle 629330 - 11330 - 640660
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Kvalitet: Vi har ikke hatt tilgang til data om kvaliteten på sykehjemmene i Oslo. Oslo 

kommune driver systematisk overvåkning av kvaliteten på sykehjemmene, både private 

og kommunale. Anbudsdokumentene i Oslo legger like stor vekt på pris og kvalitet. 

6.2 Austevoll-sykehjem og HBT 

Austevoll kommune konkurranseutsatte hele eldreomsorgen i 2013. Aleris overtok 

både sykehjemmet (46 plasser), hjemmesykepleien og hjemmehjelpen 3.juni. I tillegg 

overtok Aleris ansvaret for mat til hjemmeboende og utrykning ved trygghetsalarmer. 

Kommunen har ikke offentliggjort prisene i anbudene, men har lagt ut prisjusterte 

enhetspriser for 2014 på internett som en del av månedsrapportene. Vi har prisjustert 

tallene til 2013-verdi. Tallene fremgår av figuren under. 

 

Prisene i Austevoll er antakelig relevante i Ringerike. Sykehjemmet i Austevoll er ikke 

spesielt stort. Det har etter kontrakten 46 plasser og er bygget på ett plan. Plassene 

kostet i henhold til kommunens sakspapirer omtrent 1,0 million per stykk (uvektet), da 

kommunen drev sykehuset i egen regi (budsjettet for 2013).  

 

7 Organisering 
I dag driver Ringerike både sykehjem, hjemmebaserte tjenester og eiendommene i 

egen regi. Dette er den tradisjonelle måten å levere kommunale tjenester på. 

Kommunen bestemmer hva som skal gjøres, planlegger arbeidet og utfører det med 

eget mannskap. 

En del kommuner har i større eller mindre grad tatt i bruk to andre metoder i disse 

tjenestene: 

 Kjøpe tjenestene fra private. Kommunen er bestiller, den private er utfører 

 Kjøpe tjenester fra kommunale foretak eller interkommunale selskaper. 

Selskapene utfører oppdrag for kommunen(e). 

I dette kapitlet skal vi se på «bivirkningene» av disse to alternative måtene å levere 

tjenester på. Det er en del erfaringer fra andre kommuner å bygge på. Ringerike har 

dessuten sine egne erfaringer. 

7.1 Oppsplitting: Bestillerkompetanse 
Uansett om kommunen kjøper fra private eller foretak, så må kommunen skille 

organisatorisk mellom bestiller-rollen og utfører-rollen. Kommunen sitter igjen med 

bestiller-rollen og gir fra seg utfører-rollen. 

Bestiller-rollen er oppgaven med å analysere behovet for tjenester, bestemme kvalitet 

på tjenesten, kjøpe inn tjenesten og kontrollere kvaliteten på produktet. 

Anslag Oslo kommune Pris 2011 Pris 2012 Pris 2013

Hjemmesykepleie 715                 736                 758                 

Hjemmehjelp 490                 504                 520                 

Sykehjem og HBT Austevoll Pris 2014 Pris 2013 Pris vektet

Sykehjem, uvektet 770 000         747 573         698 666         

Hjemmesykepleie 709                 688                 

Hjemmehjelp 505                 490                 
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Utfører-rollen er å levere tjenesten til publikum etter bestillers kvalitetskrav. Utfører 

må skaffe kompetent personale, lede arbeidet og sikre at jobben blir gjort godt nok. 

For våre tre tjenester betyr det at kommunen må ha et bestillerkontor for PLO og en 

egen eiendomsforvaltning med bestilleroppgaver. Dette har Ringerike kommune 

allerede:   

 Kommunen har bestillerkontor for pleie- og omsorgstjenester.  Ringerike 

hadde inntil nylig innsatsstyrt finansiering av tjenesten, der pengene fulgte 

vedtakene til de interne utførerne. Dette ble avviklet, fordi nytteverdien ikke sto 

i forhold til omkostningene (mer byråkrati). Uansett om kommunen velger å 

kjøpe pleie- og omsorgstjenester fra egne selskaper eller private, så må 

kommunen gjeninnføre innsatsstyrt finansiering. Ringerike hadde en 

forholdsvis enkel form for innsatsstyrt finansiering.  

 Kommunen har en egen driftsenhet for «eiendomsutvikling». 

Bestillerfunksjonen for eiendomsdrift-tjenester kan legges til denne enheten. 

Eventuelt kan enkelt-tjenester kjøpes inn fra dagens enhet for eiendomsdrift, 

som underleveranser. Det kan være aktuelt for renhold eller 

vaktmestertjeneste. Det krever tydelig kvalitetsstyring, noe kommunen i stor 

grad har på plass. 

Mange store bykommuner organiserer pleie- og omsorgstjenesten etter bestiller-

utførermodell i dag. Oslo har mest erfaring med private utførere. Kristiansand 

kommune har vært en foregangskommune når det gjelder innsatsstyrt finansiering av 

egne enheter. 

Skillet mellom utfører og bestiller blir stadig viktigere i kommunene. Dette har ikke så 

mye å gjøre med konkurranseutsetting av tjenester. Den viktigste drivkraften er 

samfunnets krav om likebehandling og kvalitetskontroll i tjenesten. Det gjelder ikke 

bare pleie og omsorg. For å få likebehandling av kommunale og private barnehager må 

kommunene skille mellom rollene som barnehagemyndighet og barnehageeier/driver. 

Dernest er målet i mange kommuner å profesjonalisere kommunens egen drift. 

Bestiller får ansvaret for å styre volum og kvalitetskrav i tjenesten. Utfører må forholde 

seg til avtalte priser og vedtatte volum. På denne måten kan man i ettertid skille 

mellom volumavvik (bestillers problem) og effektivitetsavvik (utførers problem).  

Det er et strategisk og politisk spørsmål hvor langt kommunen skal gå når det gjelder 

å skille bestiller fra utfører.  

7.2 Private: Kvalitetskontroll og kontrakter 

Vi har sett at private, konkurranseutsatte sykehjemsplasser stort sett er billigere enn 

kommunale eller ideelle plasser.  

Innkjøp av pleietjenester fra private firma krever stor bestillerkompetanse. Kommunen 

må gjøre juridisk bindende, langsiktige avtaler med private firma.  

 Anbud i pleiesektoren varer 4-6 år. Dette er aktuelt for sykehjemsdriften og 

eiendomstjenester. 

 Fritt brukervalg i hjemmetjenesten må ha like lang horisont. Det tar lang tid for 

private leverandører å gjøre seg kjent blant brukerne. 

Erfaringen med anbud og fritt brukervalg i pleiesektoren er at det er store 

innkjøringsproblemer. Det er vanskelig å beskrive kvalitetskrav som kan etterprøves på 

en enkel måte. Kommuner flest har liten erfaring med kvalitetskontroll av egen drift. 
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Det er vanskelig å få innsyn i driften i private firma. Det kreves tålmodighet og 

samarbeidsvilje fra begge parter. Selve anbudsprosessen er en stor jobb, blant annet 

på grunn av behovet for en god intern prosess og arbeidet med 

virksomhetsoverdragelse. 

På den andre siden kan en konkurranseutsetting gå raskt. I Austevoll tok det omtrent 

ett år fra arbeidet med anbudspapirer kom i gang og til det private firmaet Aleris tok 

over driften. Det politiske vedtaket om å starte opp konkurranseutsetting ble fattet i 

kommunestyret i desember 2011 ved behandlingen av kommunebudsjettet for 2012. 

Aleris startet opp 3. juni 2013.  

Det er viktig å ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse i bestillerenheten ved 

konkurranseutsetting av pleietjenester. Enheten må kunne ta ansvaret for vedtakene, 

uten å måtte støtte seg for mye på utførers vurderinger. Dette krever erfarne 

saksbehandlere med tid til å besøke brukerne. Bemanningen i dagens vedtakskontor 

må gjennomgås. Kommunen trenger også god kompetanse innen økonomi og jus. 

Strategisk utviklingsarbeid i pleie og omsorg blir vanskeligere når tjenesten styres av 

kontrakter. Man kan ikke regne med at private sykehjem er de ivrigste når det gjelder å 

få til mer hjemmebasert omsorg (raskere rullering av korttidsplasser).  Kontraktene må 

stille krav om fleksibilitet og deltakelse i utviklingsarbeidet. På den annen side vil 

større private selskaper bringe med seg kompetanse. 

Konkurranseutsetting av pleiesektoren er et strategisk spørsmål. Kommunen bør ta 

stilling til om tjenester skal primært skal produseres i egen regi eller kjøpes inn fra 

private/andre. Dette har lite å gjøre med kommunestørrelse, men mye med politikk. 

7.3 Foretak: Økt byråkrati 

Den tredje varianten er drift i kommunale selskaper, enten egne foretak eller 

interkommunale selskaper. Dette er spesielt aktuelt innenfor eiendomsdriften. Det er 

10-20 kommuner som har laget kommunale eiendomsforetak. Oslo kommune har 3 

kommunale eiendomsforetak (Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg). Det er 

et par kommunale aksjeselskaper (blant annet i Røyken kommune). Det finnes også 

interkommunale sykehjem, blant annet Bråset IKS (Røyken og Asker kommuner eier 

plassene 50/50).  

Formålet med å opprette selskaper er ikke å innføre konkurranse. Formålet er vanligvis 

å profesjonalisere egen drift. Kommunale foretak har egne styrer og fører egne 

regnskaper. Kommunene ønsker å få inn mer profesjonell ledelse og synliggjøre 

kostnadene bedre. Man ønsker å øke avstanden mellom politikerne og tjenesten for å 

fremme overordnet politisk styring (i motsetning til detaljstyring). Dette har vært 

tydelig uttrykt ved opprettelse av kommunale eiendomsselskaper (eller ved evaluering 

av slike). 

Erfaringene med kommunale eiendomsforetak er blandet. Oslo kommune er så vidt vi 

forstår fornøyd med sine kommunale foretak. Det har ikke tatt av på landsbasis. 

Ringerike er en av de kommunene som har avviklet kommunale eiendomsforetak etter 

noen års drift. Erfaringen er nok at fordelene med profesjonelle styrer og eget 

regnskap ikke er tydelige nok. Fordelene oppveier ikke ulempene. Ulempene er blant 

annet: 

 Økt byråkrati: dette er den mest åpenbare ulempen. Foretakets styre kommer 

mellom foretaket og kommuneorganisasjonen. Linjene blir lengre og mer 

innviklet. Det blir flere saksframlegg og lengre behandlingstid. Det blir flere 

som skal bestemme. Eierstyring er vanskelig. 



 
 

38    

 Politisk overstyring: Det er ingen ting ved foretaksmodellen som hindrer 

kommunestyret i å overprøve foretakets styre eller i å detaljstyre driften. Det 

skjer stadig vekk, når pengene mangler. Det gjelder både i kommunale foretak 

og i kommunale aksjeselskaper.  

 Mangler oversikt: Det viser seg at det er vanskelig å lage korrekte 

kommuneregnskaper i kommuner med kommunale foretak. Slike kommuner 

må ha konsernregnskap. Det er vanskelig å konsolidere konsernregnskapet på 

korrekt måte. Vårt inntrykk er at mange kommuner mister oversikten. Bare 

noen få kommuner viser konsoliderte regnskaper i kommunens årsmelding. 

Bergen og Molde er blant unntakene.  

Vi tror foretaksmodellen passer best for de aller største kommunene. De har mest 

ressurser og størst behov for å flytte mindre viktige spørsmål ut av 

kommunestyret. Ringerike kommune er ikke blant de store kommunene i landet. Vi 

tror Ringerike vil ha problemer med å få kommunale foretak til å fungere. 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/383-3  Arkiv: H07  

 

Sak: 167/14 

 

Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og krav 

til lønnsomhet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader og skal være prismessig riktig. 

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) tillegg i punkt 2: 

 

«--- og skal være prismessig riktig.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Holtens tilleggsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/383-1   Arkiv: H07  

 

RingeriksKjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige 

prinsipper og krav til lønnsomhet  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller 

om denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok 12.12.2013 i sak 144/13: 

Det gis ikke økt budsjett til RingeriksKjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i oppdrag å 

utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til 

lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 1. kvartal 2014 

 

Beskrivelse av saken 
  

Historikk 



RingeriksKjøkken ble i 2002 vedtatt etablert ut i fra følgende fire hovedforutsetninger: 

1. Realisere stordriftsfordeler ved at all matproduksjon som den gang ble utført ved 

Hønefoss, Nes, Sokna, Tyribo og Norderhov sykehjem ble samlet ett sted. Dette gjaldt 

både i forhold produksjon og innkjøp. 

2. Unngå de store utgiftene som ville påløpe da samtlige kjøkken ikke lengre opprettholdt 

godkjenning som produksjonskjøkken av mattilsynet. Både Hønefoss og Norderhov var 

stengt (kommunen leide i denne perioden kjøkkenkapasitet av forsvaret på Eggemoen) 

og de andre stedene drev på midlertidige dispensasjoner. 

3. Kommunen ønsket å sikre matproduksjonen ved framtidige etableringer både av 

bofellesskap og sykehjem, uten å måtte investere nye kjøkken, produksjonsutstyr og 

kjøkkenbemanning. Hvelven var under planlegging, og Austjord kjøpte mat fra 

Jevnaker kommune på dette tidspunkt. 

4. Etablere produksjonsmetoder som sikret videre muligheter for matombringing (middag) 

til hjemmeboende. 

Det var en klar føring i prosessen at RingeriksKjøkken skulle dimensjoneres for kommunens 

eget bruk i overskuelig framtid. Dette medførte at kjøkkenet i startfasen fikk en viss 

reservekapasitet. Det ble også vedtatt at all tilgjengelig reservekapasitet ved det nye 

RingeriksKjøkken skulle søkes solgt. 

Etableringen førte til store driftsmessige besparelser. Disse framkom i hovedsak som: 

 Reduserte kostnader til renhold, vaktmester, ledelse og merkantile funksjoner. 

RingeriksKjøkken håndterer i stor grad disse tjenestene med eget personell 

 Reduserte vedlikeholdskostnader og investeringer på tidligere nedslitte kjøkken. 

 Redusert bemanning i produksjon. 

 Rimeligere innkjøp og redusert svinn på grunn av stordriftsfordeler og bedre logistikk. 

 Redusere behovet for investeringer i kjøkken ved framtidige utbygginger 

omsorgsetablissementer med heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

De bemanningsmessige reduksjoner viste seg ved oppstartstidspunktet å utgjøre 11 årsverk, 

eller en økonomisk besparelse på ca. 5,5 mill. kroner årlig. I tillegg førte investeringen til 

besparelser som ble generert av redusert behov for opprusting av sykehjemmenes kjøkken til 

produksjonskjøkken, bedre logistikk, redusert svinn, større/koordinerte innkjøp og 

arbeidsinnsats kun på hverdager. Samtidig ble driftskostnadene ved sykehjemmene redusert i 

forhold til elektrisk kraft, forbruksmateriell o.l..  Med andre ord; en av de mer vellykkede 

investeringer kommunen har gjort.  

Det ble vedtatt at eventuelt ytterligere positive økonomiske konsekvenser av etableringen av 

RingeriksKjøkken på sikt, skulle gå til generell styrking av pleie og omsorgstjenesten. 

 

 

 

Dagen situasjon 



Med bakgrunn i kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 11/93 den 30.6.2011 

«RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse og 

omsorg», ligger RingeriksKjøkken nå inne i vedtatt budsjett 2014 med følgende: 

Hovedkjøkken inkl. administrasjon: 

Lønn og sosiale utgifter:  4 960 444,- 

Kjøp av varer og tjenester:  5 221 471,- 

              10 181 915,- 

Salgsinntekter    -          7 880 428,- 

Refusjoner    -             428 596,- 

Netto driftskostnader:    -          1 872 891,- 

 

At ikke hovedkjøkkenet budsjetteres i driftsmessig balanse, framkommer ved at egne 

institusjoner og servicesentra ikke betaler beregnet porsjonspris, men råvarekostnader. 

 Servicesentra (Krokenveien og Hov) er pr. i dag administrativt lagt inn under 

RingeriksKjøkken med følgende budsjett: 

Lønn og sosiale utgifter:  2 869 350,- 

Kjøp av varer og tjenester:  1 939 620,- 

     4 808 970,- 

Salgsinntekter (kafeteriasalg)   -         2 359 736,- 

Refusjoner     -            189 976,- 

Netto driftskostnader:     -         2 259 258,- 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen oppfatter at kommunestyret i sitt vedtak ber om en utredning av alternative 

driftsformer til dagens drift, basert på forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.  

 

Krav til lønnsomhet 

Dagens etatsorganisering er ikke optimal for et kjøkken som skal drive med krav til 

lønnsomhet, da dette igjen fordrer at kjøkkenet kan være en profesjonell aktør i et marked. 

Dette understøttes av rapporten fra «Deloitte» av november 2011 «RingeriksKjøkken - 

Driftsanalyse og konsekvensutredning», som konkluderte med følgende:  

«Spørsmålet om å vurdere ulike organisasjonsformer for kjøkkenet er ikke relevant så lenge 

oppgavene er relatert til produksjon av mat til kommunens egne bistandstrengende, og at dette 

sannsynligvis løses best innenfor dagens etatsmodell».   

RingeriksKjøkken har i utgangspunktet fem sentrale salgssegmenter: 

1. Salg til egne institusjoner 

2. Salg til servicesentra 

3. Salg til hjemmeboende 

4. Salg til andre kommuner 

5. Salg til andre/Catering 

 



Punkt 1 og 2 vil være relativt ukompliserte å forholde seg til, da disse «kundene» er kommunen 

selv, og man kan enten vedta at leveranser til disse skal skje fra kommunens eget kjøkken, eller 

i forhold til anbud. Disse leveransene er et lovpålagt kommunalt ansvar. Det kan derfor stilles 

spørsmål om hvor heldig det er at RingeriksKjøkken i dag er organisert under Helse og omsorg, 

som også er kjøkkenets største kunde.  Punkt 3,4 og 5 er mer utfordrende, da disse er 

markedsorienterte.  

Ad. pkt. 3. Dette markedet kan det være svært lett å prise seg ut av. Porsjonspriser vil fra 

kundens side alltid bli sammenlignet med tilsvarende produkter fra «Fjordland», uavhengig av 

porsjonsstørrelser, næringsinnhold, tilberedning og tilbringertjeneste. Rådmannen har til 

sammenligning innhentet priser fra andre og sammenlignbare kommuner for 2014 (pr. porsjon 

inkl. dessert): 

  Ringe- 

rike 

Jevnaker Hole Moss Drammen Gjøvik Kong- 

svinger 

Skedsmo 

Pris/porsjon 

til bruker 

55,- 90,- 65,- 75 85,- 83,- 74,- 69,- 

 

Som det framkommer varierer porsjonsprisen relativt mye. Kjøkken som ikke selv bærer alle 

kostnader ved produksjon, og som ikke har krav til lønnsomhet fra eier, vil kunne ha lave 

porsjonspriser. Det samme vil kjøkken som har store produksjonsvolum, da økt volum gir 

reduserte produksjonskostnader. 

Den prisen som er vedtatt i Ringerike kommune er svært lav, og må økes dersom 

RingeriksKjøkken skal ha et prisnivå som ”speiler” de faktiske produksjonskostnadene og 

dermed framstår som selvkost. Rådmannen vil komme tilbake til framtidig prisnivå i 

budsjettbehandlingen. 

Ad. pkt. 4: Rådmannen ser at det kan være et markedspotensial som RingeriksKjøkken vil 

kunne utnytte, men rådmannen vil advare mot optimistiske anslag i utgangspunktet. Dette 

fordi: 

 RingeriksKjøkken ble vedtatt etablert uten et definert volum for å betjene et eksternt 

marked. Nå vil man være avhengig av en reservekapasitet, som vil være variabel alt 

etter hvor stort kommunens behov til enhver tid vil være, og leveringsdyktighet/stabile 

leveranser vil være avgjørende i forhold til markedsandeler. 

 RingeriksKjøkken har så langt ikke et etablert markedsføringsapparat mot et eksternt 

marked. 

 RingeriksKjøkken har så langt ingen salgsorganisasjon/apparat for å formidle og 

omsette produksjonen.  

Ad. pkt. 5: Catering vil som regel (i hvert fall i starten) være i «småskala» og ikke ha det 

potensialet for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som stordrift kan generere. Samtidig er en 

viss cateringsaktivitet positivt både for å markedsføre bedriften og for opprettholdelse av 

kompetanse og kreativitet blant ansatte samt praksisarena som lærlingebedrift. Markedet er 

usikkert, men erfaringer fra sammenlignbare kjøkken, f.eks. Drammen Kjøkken KF tilsier at 

markedet er der. 

 

 

 



Mulige organisasjonsformer 

Dersom RingeriksKjøkken skal imøtekomme de krav som stilles i kommunestyrets vedtak, bør 

en slik virksomhet organiseres enten som et KF (Kommunalt foretak), et AS (Aksjeselskap) 

eller som del av den kommunale virksomheten. Følgende forhold må vurderes:  

 Eierskap. Skal kommunen være eneeier? 

 Kommunestyrets og rådmannens behov for oppfølging, styring og kontroll? 

 Virksomhetens behov for selvstendighet og frihet til å operere i et marked? 

 Forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser? 

 Forhold til merverdiavgift og kompensasjon? 

 Økonomisk risiko? 

 Forhold til de ansatte, - kommunen som arbeidsgiver? 

 Trygghet for leveranser/leveringssikkerhet? 

 Behov for virksomhetsoverdragelse? 

 

1. Kommunalt foretak (KF) 

Dersom kommunestyret ønsker å gi RingeriksKjøkken en noe mer selvstendig stilling enn det 

som er tilfelle i den tradisjonelle etatsmodellen, kan organisering som et kommunalt foretak 

(KF) etter kommunelovens kapittel 11, være aktuelt. Det må da opprettes et eget styre i 

samsvar med kommunelovens bestemmelser. Foretaket er ikke en egen juridisk person/enhet, 

men en del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for alle foretakets forpliktelser. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 

innebærer ikke denne formen noen virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Slik organisering skaper dermed sjeldent konflikter i 

forhold til partene. 

Et KF ledes av et styre som er utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke et 

eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i 

linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt 

kommunestyrets budsjettmyndighet. Rådmannen har imidlertid ikke instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder, men kan instruere daglig leder om at 

iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Denne organisasjonsformen er relativt ny i norske kommuner, men det finnes likevel en del 

erfaringer. Mange opplever slik organisasjonsformen som krevende. Den friheten som ligger til 

et eget styre, og frikoblingen fra rådmannens direkte ledelse og kontroll, kombinert med at 

foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og at kommunen hefter ubegrenset for alle 

foretakets forpliktelser, krever en helt annen rolleforståelse, rolleavklaring og eierstyring enn 

norske kommuner har tradisjon for. Mange kommuner erfarer at det kan være vanskelig å skape 

god nok forståelse for ansvarsforhold og oppgaver i forhold til slike styreverv blant politikere 

som er valgt inn i kommunestyret på helt andre betingelser, og velger konsekvent å utpeke 

styrer etter andre kriterier. 

Departementet har, etter påtrykk fra flere kommuner utredet muligheter for en lovendring slik 

at et KF kan være et selvstendig rettssubjekt. Konklusjonen er at dersom en kommune har 

behov for en selskapsdannelse der det er hensiktsmessig at selskapet opererer som eget 

rettssubjekt, så bør dette løses ved at selskapet organiseres som et AS. 

 



2. Aksjeselskap (AS) 

Et aksjeselskap (AS) organiseres og styres etter bestemmelsene i aksjeloven. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. Et AS kan eies av en kommune alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, og 

selskapet kan bl.a. ta på seg gjeldsbyrder uten at kommunen som eier hefter for disse. 

Dette er en selskapsform som er godt egnet hvis motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet 

er muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av kommunens 

økonomiske risiko. Rådmannen oppfatter at dette ikke er det primære motivet i forhold til 

RingeriksKjøkken, j.fr tidligere vedtatte eierstrategi. 

Et KF utfører oppgaver på vegne av kommunen i motsetning til et AS som utfører de samme 

oppgavene for kommunen. Dersom kommunen etablerer et AS vil man måtte gjennomføre en 

virksomhetsoverdragelse, der ansatte må forholde seg til selskapet som ny arbeidsgiver. 

 

3. Kommunal resultatenhet 

Intensjonene i kommunestyrets vedtak kan også ivaretas ved at RingeriksKjøkken organiseres 

som i dag i en kommunal driftsenhet.  

Fokus på inntekter ved eksternt salg må styrkes slik at kommunestyrevedtakets krav til 

lønnsomhet (12.12.2013 i sak 144/13) imøtekommes. Budsjett og regnskap må settes opp slik 

at de reelle kostnader og faktiske inntekter for kjøkkenet demonstreres. Dette innebærer 

innføring av en form for internfakturering, slik at RingeriksKjøkken betaler internhusleie (inkl. 

vedlikehold, kapitalkostnader og serviceavtaler). Likeens andel av administrative 

overheadkostnader og fellesutgifter. Disse kostnadene er i dag budsjettert andre steder i 

kommunen, og nødvendige overføringer må gjøres. Ut over dette må kjøkkenets kostnader 

finne sin dekning gjennom salgspris. Institusjonene og brukere i hjemmetjenesten må betale 

kjøkkenets faktiske kostnader (innbefattet overheadkostnader som i dag ikke belastes 

kjøkkenet) gjennom en reell pris på de produkter som blir levert. 

Dagsentra og servicesentra må etableres med egne budsjett, og betale for maten på lik linje med 

institusjonene. Matleveranser til de forskjellige driftsenhetene kontraktsfestes, likeens priser. 

Dermed oppnår driftsenhetene forutsigbare kostnader og RingeriksKjøkken forutsigbare 

inntekter. I denne modellen står kjøkkenet fritt til å øke eksternt salg. 

 

Framtidig organisasjon 

For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en drift av RingeriksKjøkken basert på 

forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet, vil RingeriksKjøkken kunne organiseres 

både som et KF, der styret pålegges å planlegge sin virksomhet i tråd med kommunens 

eierstrategi for selskapet (forslag vedlagt) og vedtekter (forslag vedlagt), eller som en 

kommunal driftsenhet. 

RingeriksKjøkken består i dag av en sentral produksjonsenhet og to servicesentra (Krokenveien 

og Hov). Dersom RingeriksKjøkken skal driftes basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet, må dagens produksjonsenhet (storkjøkkenet) isoleres som eget foretak 

eller kommunal driftsenhet/etat. Driftsansvaret for servicesentra/dagsentra bør legges i den 

kommunale linjeorganisasjonen, som tilføres nødvendige budsjett/driftsmidler ved 

omdisponeringer innen budsjettet. Det kan selvsagt også vurderes å la RingeriksKjøkken 



fortsette å drifte kafeteria/servicesentre med den erkjennelse at denne virksomheten aldri vil 

kunne generere overskudd. Drammen kommune kompenserer for eksempel dette ved å 

subsidiere denne delen av virksomheten med et direkte driftstilskudd til Drammen Kjøkken KF. 

Det er viktig at en kommunal subsidiering av tilbudet synliggjøres. 

 

Endring i opplegget for prisfastsetting og budsjettering 

Rådmannen oppfatter kommunestyrets vedtak slik at institusjonene skal betale reell 

porsjonspris og ikke råvarepris. Dette innebærer at andel av produksjonskjøkkenets kostnader 

ved leveransene til institusjoner, herunder lønn og andre kostnader, skal dekkes av 

institusjonene gjennom porsjonsprisen, og ikke framkomme som et underskudd i regnskap eller 

en nettoutgift i budsjettet. Dette kan praktisk løses ved at dagens budsjetterte nettokostnader 

ved sentralkjøkkenet tilføres institusjonene, slik at disse får et økonomisk grunnlag for å betale 

gjeldende porsjonspris.  

Ved at RingeriksKjøkken trekker kapitalkostnader, husleie, strøm/fyring og administrative 

overheadkostnader inn i budsjett/regnskapsbilde, unngår kjøkkenet problemer i forhold til 

mulig/påstått «kryssfinansiering», og står friere i forhold til å kunne operere i et kommersielt 

marked på ordinære forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet (j.fr. eksternt salg). 

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Samtidig vil slik budsjettering og regnskapsførsel medføre en synliggjøring av kommunens 

totalkostnader knyttet til matproduksjon og porsjonspris. Pr. i dag er Drammen kommune 

v/Drammen Kjøkken KF eneste kommune i Norge som presenterer slikt kostnadsbilde. I 

forbindelse med saksforberedelsene har RingeriksKjøkkens ledelse sammen med saksbehandler 

og tillitsvalgt besøkt dette foretaket, som er i ferd med å tilpasse seg de samme 

produksjonsmetoder som RingeriksKjøkken benytter. «Nye» Drammen Kjøkken KF vil kunne 

bli en viktig samarbeidspartner og objekt for «benchmarking» i årene framover. 

 

Hva påvirker porsjonsprisen? 

Porsjonsprisen må skaffe inndekning for bedriftens lønnskostnader, generelle driftskostnader, 

råvareinnkjøp, husleie og kapitalkostnader samt krav til positivt driftsresultat. En strømlinjet 

produksjonslinje med optimal logistikk samt riktig kompetanse vil medvirke til lavest mulig 

driftskostnader, og dermed gi muligheter for lave og konkurransedyktige porsjonspriser.  

Ved all menyplanlegging legger RingeriksKjøkken til grunn «Nasjonale faglige retningslinjer 

for forebygging og behandling av underernæring» samt «Kosthåndboken, - en veileder i 

ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten» fra Statens ernæringsråd. 

Forekomsten av kroniske sykdommer knyttet til levevaner øker, og samtidig er det mange som 

har sykdomstilstander som krever langvarig medisinsk behandling. Dette stiller krav til 

kompetanse og muligheter til å tilpasse mattilbud og kostveiledning i behandlingen. Håndtering 

av innkjøp krever derfor høy kompetanse, kreativitet og innsikt. Krav om 

lave/konkurransedyktige porsjonspriser representerer krevende øvelser når det gjelder å sette 

sammen velsmakende månedsmenyer med rett mengde, riktig næringsinnhold, vitaminer og 

mineraler, riktig konsistens og krav til variasjon. Kontinuerlig overvåkning av innkjøpspriser, 

tilbud/rabatter og sesongvariasjoner er nødvendig, dersom ikke råvarekostnadene skal presse 

porsjonsprisene opp på et uforsvarlig nivå. 

Enkeltdietter, ønskekost v/livets slutt og næringsberikede dietter som tross alt produseres i 

småskala, driver også de samlede produksjonskostnader opp, og vil være en utfordring når det 



gjelder å holde en gjennomsnitts porsjonspris. Det er viktig å huske på at det er ofte syke 

mennesker kjøkkenet skal lage mat til. Maten må være lett å tygge (mange har dårlig 

tannstatus), fisk må være skinn og beinfri og maten må framstå/serveres som appetittlig 

m/garnityr og delikat anrettet. Slike forhold vil selvfølgelig gjenspeiles i prisen. 

 

 

Subsidiering/kryssfinansiering 

Dersom kommunestyret velger å organisere RingeriksKjøkken som et foretak/selskap, vil det 

være ett forhold som er absolutt: 

Kommunen som eier kan ikke subsidiere foretaket, - og foretaket kan ikke subsidiere 

kommunen. Derimot kan eier kreve utbytte. 

I praksis betyr dette at dersom kommunestyret velger å vedta at porsjonsprisen til 

hjemmeboende skal være lavere enn kjøkkenets porsjonspris/utsalgspris, så må kommunen 

(v/f.eks hjemmebasert omsorg) kjøpe porsjonene til gjeldende utsalgspris, for så å selge disse 

videre til pasientene til den prisen kommunestyret har bestemt. Dersom kjøkkenet organiseres 

videre som en kommunal driftsenhet, kan et vedtak om en lavere porsjonspris kompenseres ved 

at kommunen aksepterer en tilsvarende nettokostnad i budsjett/regnskap. 

 

Moms 

Lovverket gir føringer for en moms på matvarer på 15 %. Hvis maten spises på stedet 

(servering) er momsen på mat 24 %. Dette kan gjøre momsberegninger noe komplisert, og det 

er en rekke «gråsoner».  

Merverdiavgiftsregelverket likestiller i utgangspunktet kommunale omsetningsvirksomheter 

med tilsvarende private virksomheter, jf. merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 

Merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd fastsetter imidlertid en særordning som gir unntak fra 

plikten til å betale merverdiavgift ved eget forbruk for kommunale virksomheter som 

hovedsakelig tilgodeser egne behov. Uttaksmerverdiavgiften er basert på omsetningsverdi og 

ikke innkjøpsverdi.  

Hovedsakelighetskravet er i praksis blitt satt til minst 80 prosent av samlet omsetning. Da er det 

kun fradragsrett for den delen av anskaffelsene som skjer til den avgiftspliktige delen av 

virksomheten. Ved fellesanskaffelser må fradragsretten fordeles forholdsmessig. 

Ordningen er ressurskrevende å administrere, og dersom virksomheten skal drives på 

forretningsmessig basis, bør bedriften ta høyde for et eksternt salg som overstiger 20 % av 

omsetningen og innordne momsberegningene etter dette. Dette er i dag gjennomført ved 

RingeriksKjøkken. 

 

Et varmt måltid om dagen for definerte målgrupper vil være et svært viktig forebyggende 

helsetiltak. Dersom det foreligger et vedtak relatert til dette, vil tjenesten være definert som en 

helsetjeneste, og dermed ikke momsbelagt. Mat til hjemmeboende pasienter og pensjonister 

kan derfor leveres til en porsjonspris eks. moms, dersom det foreligger vedtak (j.fr. forslag til 

vedtak). 

 

Risiko 

Ved å organisere driften av RingeriksKjøkken som et KF eller kommunal driftsenhet i tråd med 

de forutsetninger som er skissert, oppnår kommunen å synliggjøre alle kostnader knyttet til 



matproduksjonen, og dermed definere en porsjonspris som «speiler» det faktiske kostnadsbilde. 

Dette i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak 2014. Denne prisen blir langt høyere enn den 

prisen kommunestyret har vedtatt skal være utsalgspris for hjemmeboende. Selv om denne 

prisen ikke vil være urimelig, vil mange kunne reagere på en prisøkning for å oppnå 

kostnadsdekning. Rådmannen vil følge dette opp i budsjettprosessen. 

At sykehjemmene vil oppleve en enda høyere prisøkning (sykehjemmene har tidligere kun 

betalt råvarepris) vil ikke være dramatisk, da budsjettmidler vil flyttes internt i systemet, og 

institusjonene vil få et økt budsjett for å håndtere økte utgifter. Men dersom mange sier fra seg 

tilbudet om middag brakt hjem av frivillighetssentralen på grunn av det mange vil oppleve som 

dramatisk prisendring, vil få store konsekvenser både for det forebyggende helsearbeidet og 

ikke minst driftsgrunnlaget for kjøkkenet. 

Enkelte vil sikkert kunne mene at dette er unødvendig arbeid og prosedyrer, da man egentlig 

ikke oppnår annet enn at et kommunalt rammetilskudd erstattes av en tilsvarende inntektspost. 

Det er derfor viktig å presisere at det vil ikke bli mer penger i systemet ved slik 

internfakturering, men kostnadene vil synliggjøres der de faktisk hører hjemme. Dette vil gi 

kommunen nyttige styringsdata og sammenligningsgrunnlag. Men, - mer penger i systemet kan 

kun generes ved eksternt salg. Slike omdisponeringer som nevnt, vil ikke gi utslag på 

KOSTRA-sammenligningstall. 

Rådmannen er av den oppfatning at et budsjett for RingeriksKjøkken skal synliggjøre 

kjøkkenets samlede/reelle utgifter og at denne klart speiles i porsjonsprisen. 

Innkjøpsordningene oppfattes utnyttet optimalt og det er derfor lite å hente på råvareprisen. 

Likeens er logistikken ved kjøkkenet godt utviklet og «svinnet» er minimalt. Dersom budsjett 

for RingeriksKjøkken skal synliggjøre det faktiske kostnadsbilde, og samtidig ivareta et krav 

om positiv bunnlinje, kan dette etter rådmannens syn oppnås ved følgende tiltak: 

 Øke porsjonsprisene 

 Øke volumet 

 Øke andel av eksternt salg 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken organiseres som et KF. Skal RingeriksKjøkken drives etter 

forretningsmessige prinsipper og med overskudd, må virksomheten i langt større grad ha fokus 

på markedsutvikling, produktutvikling, profilering og markedsføring. Da vil en 

organisasjonsform med eget dedikert og faglig kompetent styre, der forretningsmessige og ikke 

politiske føringer er avgjørende, kunne være viktig nødvendig støtte. Dersom kommunestyret 

velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken omorganiseres til et kommunalt foretak fra 1.1.2015, og betegnes i 

fortsettelsen «RingeriksKjøkken KF». Perioden fram til 1.1.2015 skal nyttes til 

nødvendige strukturelle tilpasninger, j.fr. «Ringerike 2020», samt gradvis å 

gjennomføre nødvendige prisøkninger i forhold til hjemmeboende. 

2. Vedlagte forslag til eierstrategi for «RingeriksKjøkken KF» vedtas. 

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå en leieavtale for driftsbygning, maskinrom og grunn 

for «RingeriksKjøkken KF» i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 



4. Rådmannen innpasser drift av Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter i egen 

driftsorganisasjon, og foretar de nødvendige budsjettjusteringer. 

5. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et rimelig måltid varm 

mat/middag hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har 

etablert for målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Alternativ 2: 

Kommunestyrets intensjoner i vedtak 144/13 kan etter rådmannens syn også bli ivaretatt ved at 

RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet, men med nødvendige tilpasninger 

av budsjett/regnskap slik at de faktiske og reelle kostnader/inntekter framkommer. Dersom 

kommunestyret velger en slik løsning, bør følgende vedtak fattes: 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller 

om denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

En organisering av RingeriksKjøkken som et kommunalt foretak vil være utfordrende, da 

RingeriksKjøkken vil være det eneste KF som kommunen har. Dette innebærer at kommunen 

ikke har noe ”miljø” for foretak eller foretaksbygging, verken administrativt eller 

organisatorisk. Rådmannen tror ikke at det vil være riktig å pålegge RingeriksKjøkken en slik 

belastning på nåværende tidspunkt. 

Dersom Ringerike kommune på sikt velger å etablere/organisere flere deler av virksomheten 

som foretak (kommunalt eller interkommunalt), vil RingeriksKjøkkens organisatoriske og 

administrative tilknytning naturlig vurderes på nytt. 

Ut i fra en slik vurdering anbefaler derfor rådmannen at RingeriksKjøkken fortsatt organiseres 

som en kommunal driftsenhet, med de endringer som foreslåes slik at de reelle/faktiske 

kostnadene for kjøkkenets interne ”kunder” og RingeriksKjøkkens inntektene framkommer, j.fr 

forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg 

 



 Forslag til eierstrategi for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til vedtekter for RingeriksKjøkken KF 

 Forslag til husleieavtale for RingeriksKjøkken KF m/plantegninger 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



EIERSTRATEGI
for

RingeriksKjøkkenKF

EietavRingerikekommune, ogvedtatt avRingerikekommunestyre:24.4.2014saknr. 14/603

1. Formålmedeierskapet

Eierkommunenesformålmedsitt eierskapi RingeriksKjøkkener:

1. Å oppfyllekommunenesforpliktelseretter Helseogomsorgsloven, knyttet til
produksjonavmat til kommunensegneetablissementer. RingeriksKjøkkenskalvære
kommunensprodusentogleverandøravmat til egetbehov.

2. Å gi nåværendeogpotensiellekunderet kvalitativtogkonkurransedyktigalternativ.
3. Å gi kommunenet kvalitativtgodtog kostnadseffektivttjenestetilbud.
4. Foretaketskalværeeierkommunensprimærrådgiveri mat- ernæringsmessige

spørsmål.
5. RingeriksKjøkkenKFskalværedet naturligeførstevalgfor kommuneri regionensom

ønskerå kjøpeferdigeproduktereksternt.
6. RingeriksKjøkkenKFskalframståsomet kompetansesenteri forhold til kommunal

storkjøkkendrift,kjøkken- ogmathygiene,kostholdogernæring.

2. Oppgaveroghandlingsrom

RingeriksKjøkkenKFskalivaretaderoller ogutføre deoppgaversomeieransersom
hensiktsmessigfor å realisereeiersformålmedforetaket.Eierønskermeddette å gi
foretaket et entydigmandatoghandlingsromfor sinestrategiskeog fagligevurderinger.

Foretaksstrategi

Somgrunnlagfor styringsdialogenmellom eierogforetaket,forventesRingeriksKjøkkenKFå
etablereen foretaksstrategisomer forankret i relevantenasjonaleoglokaleambisjonerog
føringer,samteierseierstrategiogvedtattevedtekter.

Endringeri prisene

I forbindelsemedeierkommunenesbehandlingavøkonomiplaner,skalRingeriksKjøkkenKF
sitt styremediooktoberfremleggeberegningsunderlagfor kommendeårspriser



Eierskap i andre selskaper 

RingeriksKjøkken KF kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener 
selskapets formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse 
oppgaver som ikke løses på en tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt 
at nye selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene 
måtte ha. 

Etikk 

RingeriksKjøkken KF skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, 
for medlemmer av styre, daglig ledelse og ansatte. 

Kostnadseffektivitet 

Matproduksjonen skal drives effektivt, slik at kostnadene for kommunens egne 
etablissementer holdes lavest mulig. Prisene skal ta høyde for nødvendige investeringer og 
betjening av gjeld som eier måtte legge til foretaket.  

Konkurranseutsatt virksomhet 

Foretaket kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet. Kommunene vil 
kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten. 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den kommersielle virksomheten. 
Eventuelle låneopptak skal godkjennes av kommunestyret.  

 



Vedtekter for RingeriksKjøkken KF
VedtattavRingerikekommunestyre:24.4.2014saknr. 14/603

§1 Foretaketsnavn:
Foretaketsnavner RingeriksKjøkkenKF, opprettet medhjemmeli kommunelovenskapittel11.

Foretaketskontorer:NedreKihlemoen,3516Hønefoss

§2 Rettslig status
Foretaketer ikke et egetrettssubjekt.
Foretaketskalregistreresi Foretaksregistret.

§3 Foretaketsformål
Eierkommunenesformål medsitt eierskapi RingeriksKjøkkener:

1. Å oppfyllekommunenesforpliktelseretterHelseog omsorgsloven,knyttettil
produksjonav mattil kommunensegneetablissementer.RingeriksKjøkkenskalvære
kommunensprodusentog leverandøravmat.Kjøkkenetskaldriftesetter
forretningsmessigeprinsipper,ogmedkrav til overskudd.

2. Å gi kommunenetkvalitativt godtogkostnadseffektivttjenestetilbudog gi nåværende
ogpotensiellekunderet kvalitativt ogkonkurransedyktigalternativ.

§ 4 Om kommunesoppgaver
Kommunestyreter foretaketsøversteorganogavgjør/vedtarselv:

� Velgerforetaksstyre
� Fastsettervedtekterfor foretaketogvedtarendringeri disse.
� Vedtarøkonomiplan,årsbudsjett,regnskap,overordnedemålsettingerog retningslinjer.
� Opptakav lån.
� Deltagelsei andreorganersommedføreravståelseav myndighet.

Rådmannenharinnenforstyretsmyndighetsområdeikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighetoverforforetaketsdagligeleder.Rådmannenkanlikevel instruere
foretaketsledelseomat iverksettelsenav ensakskalutsettestil kommunestyretharbehandlet
saken.

Førstyrettreffer vedtaki saksomskalbehandlesav kommunestyret,skalrådmannenvære
gitt anledningtil å uttalesegomsaken.Rådmannensuttalelseskalleggesfrem for styretved
detsbehandlingavsaken.



 

§ 5 Om styrets oppgaver 

Styret skal ha 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer Styret velges for en periode av 4 
år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.  

Ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Styremedlem valgt av og blant de ansatte 
har en funksjonstid på 2 år. Valg av dette styremedlem skjer på samme måte som for valg av 
ansattrepresentant i aksjeselskaper. Ansattes representant trer ut av styret dersom de trer ut av 
ansettelsesforholdet i Foretaket. 

4 medlemmer velges av kommunestyret, herunder styrets leder og nestleder. Minst ett 
medlem skal ha kjøkkenfaglig formell kompetanse, minst ett medlem skal ha formell 
økonomisk kompetanse og ett medlem skal velges blant lederne av de kommunale 
institusjonene. 

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved 
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som 
er underlagt lovbestemt taushetsplikt.   

Styret avgjør selv møteform og møtehyppighet. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal 
følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens 
regler. 

Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret. 
 

§ 6 Om daglig leders oppgaver 

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir. 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 
styret. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik 
måte og så ofte som situasjonen betinger og styret bestemmer. Daglig leder skal påse at de saker som 
legges fram for styret er forsvarlig utredet. 

Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt vedkommende 
myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller 
kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

Styret skal utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av  

virksomheten, og kan delegere saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig leder.  

Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stillingsbeskrivelse og andre retningslinjer 
vedtatt av styret. 
 
 
 



§ 7 Instrukser og regelverk 

Ringerike kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av kommunestyre, er 
bindende for RingeriksKjøkken KF.  

Ringerike kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder 
for foretaket. 
 
§ 8 Vedtektsendringer 

Foretakets vedtekter kan endres av kommunestyret. Før kommunestyret vedtar slike 
endringer, skal styret i foretaket ha anledning til å uttale seg. 
 
§ 9 Oppløsning av foretaket 

Kommunestyre kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av foretaket. Foretakets 
forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til Ringerike kommune. Styret plikter å 
melde fra til Foretaksregisteret om eventuell oppløsning. 
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HUSLEIEKONTRAKT 
 
 

mellom 
 

RingeriksKjøkken KF (heretter benevnt leietaker) 
og 

Ringerike kommune (heretter benevnt utleier) 
 

Vedtatt av Ringerike kommunestyre: 27.3.2014 sak nr. 14/603 
 
 
   
1 UTLEIER 
 

RINGERIKE KOMMUNE  
Postboks 123, 3502 Hønefoss  

 
            Tlf: 32 11 74 00  

E-mail: postmottak@ringerike.kommune.no  
Faksnr.: 32 12 50 30  
Org.nr.: 940 100 925  

 
 
2 LEIETAKER 
 

RingeriksKjøkken KF  
Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss  
 
Tlf: 32 11 18 16  
E-mail: ringerikskjokken@ringerike.kommune.no  
Faksnr.: 32 12 04 98  
Org.nr.: 988557498  

 
3  EIENDOM 
 
 Adresse: Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss 
 Kommune: Ringerike kommune, kommunenr: 0605 
 Gårdsnr. 51/Bruksnr. 27, Buskerud 

FORSLAG 



 

 2 

 
 
4  LEIEOBJEKT 
 

1. Leieobjektet består av arealer til leietakers eksklusive bruk, tekniske rom og 
utomhusarealer. Fellesarealet kan endres av utleier med hensyn til utforming og 
mindre vesentlige arealendringer. Arealene til leietakers eksklusive bruk, herunder 
eventuelt eksklusivt utomhusareal og arealfordeling, er vist i bilag 1 (arealoversikt og 
tegninger).  

Leieavtalen omfatter ca. 3600m2 veier og plasser/parkeringsplasser i tilknytning til 
RingeriksKjøkken.   

2. Arealene til leietakers eksklusive bruk og tekniske rom, utgjør totalt ca. 1 537 kvm. 
BTA,  

 
Alle arealer oppgitt etter NS 3940:2007. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til 
å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige 
bestemmelser. 

 
 
5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 
 

1. Leieobjektet må kun benyttes til produksjon og oppbevaring av næringsmidler 
(storkjøkkenproduksjon). 

2. Endring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, 
er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes 
uten saklig grunn.  

 
6  OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER 
 

1. I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. 
Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter. 

2. Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid 
etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, 
kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. 

 
7  LEIETID 
 

Leieforholdet løper fra 1.1.2015 til 1.1.2025, hvoretter leieforholdet opphører uten 
oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. 

Leietaker har ubegrenset rett til å forlenge leieforholdet i perioder på 5 (fem) år på samme 
vilkår som i denne leieavtalen. Ønsker Leietaker å benytte sin rett til forlengelse, må Utleier 
varsles om dette innen 6 – seks – måneder før utløpet av gjeldende leieperiode.    
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8  LEIESUM  
 

1. Årsleien utgjør NOK 1 847 474,- (eksklusiv merverdiavgift).  

2. Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK 461 869,- 
(eksklusiv merverdiavgift). 

3. Leien innbetales til utleiers konto nummer 8150.16.12456.. 

4. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. 

5. Direkte og for egen regning betaler leietaker energi til egne eksklusive arealer, etter 
egen måler, rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder innvendig vask av 
vinduer) og vaktmestertjenester for egen bruk.  

6. I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller 
avgifter, skal leietaker betale dette. Reguleringen i dette avsnitt gjelder ikke 
eiendomsskatt. Eventuell eiendomsskatt betales av utleier. 

7. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i 
henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. 
Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. 

 
 
9 MERVERDIAVGIFT 
 

1. Per leiestart omfattes ikke leieobjektet av utleiers registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret. 

2. Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på leie, 
felleskostnader og eventuelle andre kostnader knyttet til arealer som per leiestart er 
og/eller i løpet av leieperioden blir omfattet av utleiers registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret. 

3. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for 
utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi 
utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige 
status til hele eller deler av leieobjektet. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten 
endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig 
belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig 
grunn. 

4. Leietaker skal holde utleier skadesløs for ethvert merverdiavgiftstap utleier måtte bli 
påført, herunder redusert fradragsrett og tilbakeføring/justering av fradragsført 
inngående merverdiavgift samt renter, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med 
slikt merverdiavgiftstap, som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, 
fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller 
forsømmelser og lignende.   

5. Dersom utleier har samtykket til fremleie av leieobjektet, og de fremleide arealene 
kan omfattes av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter leietaker 
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senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om 
frivillig registrering for fremleien.  Eventuelle utgifter forbundet med leietakers 
søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker.  

6. Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, 
forfaller til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt 
misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende. 

7. På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi en 
skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom 
året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at leietaker er frivillig registrert 
for fremleien. 

8. Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige 
påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, 
herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende 
dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal 
tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler.  

 
 
10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 
  

1. Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med 
tilbørlig aktsomhet.   

2. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder 
politivedtekter), vedtekter, instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført 
og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle 
offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til 
enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav 
fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen 
offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje 
leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og 
for øvrig i leieperioden.  

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av 
leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål 
eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til 
universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative 
bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal 
besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12. Denne ansvarsfordelingen 
gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige 
kravet.  Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et 
internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav.  

3. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme 
eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre 
leietakere eller naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at 
frysing unngås. Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med 
disse forhold, er leietakers ansvar. 
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4. Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller 
karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la 
avfallet fjerne for leietakers regning. 

 
 
11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
 

Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for 
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker 
skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller 
begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten 
slikt varsel.   
 

 
12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT 
 

1. Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. 
Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som heiser, 
ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar 
seg vedlikeholde på regningssvarende måte.  

2. Det påhviler utleier å besørge at eiendommens innvendige fellesarealer og 
eiendommens tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, 
men slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker.  

3. Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet 
gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales 
punkt 10 eller punkt 13. 

4. Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i 
leieobjektet av leietaker. 

5. Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter 
leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien.  

 
 
13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 
 

1. Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder 
også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig 
vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter 
overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av 
tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter 
vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med videre) og enkle 
reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, ledninger 
og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, 
ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han 
foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en 
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forskrifts- og håndverksmessig god måte.   

2. Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller 
hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og 
porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes 
med nye. 

3. Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har 
gitt tillatelse til å sette opp, se punkt 15. 

4. Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig 
varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers 
regning. 

 
 
14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 

1. Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til 
eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å 
foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv.) så vel i som utenfor 
leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre 
deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers 
innredning etc. 

2. Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med 
mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst 
mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist. 

3. Kostnader i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard knyttet til 
leieobjektet i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning 
tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og 
gjenværende leietid.  

 
 
15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 

1. Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av 
leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom 
leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved 
kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  

Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker krever det, skriftlig ta 
stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må omgjøre endringsarbeidene. 
Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 utleier 
etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at leieobjektet settes tilbake i sin 
opprinnelige stand.  

2. Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å 
sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. 
Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere 
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avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt kan ikke 
nektes uten saklig grunn.   

3. Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig 
oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette 
punkt 15.  

  
 
16 FORSIKRING 
 

1. Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.  
 

2. Utleier forsikrer eiendommen. 
 

3. Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, 
maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser 
skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført 
leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold 
til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar. Ved skade på leieobjektet 
skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før 
utleiers forsikring benyttes.   
 

4. Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller 
faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter 
leietaker å dekke utgiften. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller 
endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens 
forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved 
innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier 
har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold. 

 
 
17 BRANN/DESTRUKSJON 
 

Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære seg 
fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 

 
 
18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 
 

1. Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av 
forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig. 
Dette gjelder både mangler per overtakelse og mangler i leietiden. Leietaker har ikke 
rett til å holde tilbake leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot 
utleier som følge av mangel eller forsinkelse. 

2. Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i 
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henhold til husleieloven § 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. 
Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse i leietiden begrenses uansett til seks 
måneders leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved 
eventuell forlengelse gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. 
Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler per overtakelse og mangler i 
leietiden. 

3. Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers 
side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen 
kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-
12. 

 
 
19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE 
 

1. Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv 
eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, 
leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som han har gitt adgang til 
eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av 
utøy. 

2. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser 
ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a).  Leietaker vedtar at 
tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-
2 tredje ledd (b). 

3. Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve 
denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet.  

4. En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller 
fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andel 
felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten 
suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller 
høyere pris. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og 
rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. 

 
 
20 FRAFLYTTING 
 

1. Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. 

2. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele 
vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og 
med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er 
oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og 
elde frem til fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av leietaker i leietiden 
vises til reguleringen i punkt 15. 

3. Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning. 
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4. I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom 
leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe 
leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering. 

5. I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med 
informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter 
forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 3 dager per uke i alminnelig 
kontor-/forretningstid.  

6. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine 
eiendeler.  Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 
dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller 
fjerne for leietakers regning. 

 
 
21 TINGLYSING/PANTSETTELSE 
 

1. Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke 
kan ikke nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha 
opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst 
på eiendommen. Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres. 
Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen 
slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utgifter forbundet med tinglysning og 
sletting av leieavtalen dekkes av leietaker. 

2. Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke 
nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir 
utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt 
leieforholdet opphører. 

 
 
22 LEIEREGULERING 
 

1. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk 
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende 
offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på 
kontraktstidspunktet.   

2. Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for januar måned år 2015. Leieregulering 
baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på 
reguleringstidspunktet.  

3. Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.  

4. Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt 
etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den 
utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. 
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23 GARANTI OG/ELLER DEPOSITUM  
 

Leietaker skal ikke stille garanti/depositum. 
 
 
24 FREMLEIE  
 

1. Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn 
regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig 
belastning for utleier. 

2. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses 
ikke som samtykke. 

 
 
25 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER  
 

1. Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. 

2. Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos 
leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte 
av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall 
aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) 
i selskapet.  

Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom 
utleier ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted. Bestemmelsene i 
dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. 

3. Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers 
økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen 
i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. 

4. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses 
ikke som samtykke. 

 
26 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 

Ingen 
 
27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 

Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første 
ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i 
de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens 
fravikelige regler.  
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28 LOVVALG OG TVISTELØSNING 
 

1. Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett. 

2. Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. 

 
 
29 BILAG TIL LEIEAVTALEN 
 

Bilag 1: Arealoversikt og tegninger. 
 
 
30 STED/DATO 
 

Ringerike kommune …. /…. 2013 
 
 
31 SIGNATUR 
 

Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått 
sitt. Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre 
eksemplarer, hvorav utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt. 
 
 
Utleier           Leietaker      
 
 
………………………………                                      ………………………  
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Vedlegg 1 
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Eiendomsskisse: 
 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/823-3  Arkiv: F17 &30  

 

Sak: 166/14 

 

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», men med den presisering at det skal søkes å 

ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 
1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022)  

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen  

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger  

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)  

- Fra «Leie til Eie»  

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne  

- Samarbeid med frivillig  

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt arbeid 

i Ringerike kommune.  

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) til tilføyelse i punkt 1: 

 

«---, men med den presisering at det skal søkes å ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet.» 



 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Hovedkomiteens (HOV) innstilling  med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

2. Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

3. Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/823-2  Arkiv: F17 &30  

 

Sak: 22/14 

 

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014: 

 

Forslag fra Erna Skaugrud (Ap): 

 

 Rådmannens forslag vedtas  med følgende  tillegg i punkt 2 , strekpunkt 4:  

 

Oppføling i bolig, med spesiell vekt på boevne. 

 

Avstemming: 

 

Skaugruds forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/823-1   Arkiv: F17 &30  

 

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Planen vil likeens gi viktige premisser for Ringerike boligstiftelse og 

søknader om tilskuddsmidler fra Husbanken.  

Eksisterende boligsosiale handlingsplan er gjeldende fram til 2015, og erstattes av denne 

planen, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Bente Jansen (leder NAV), Dag 

Jonny Martinsen og Geir Johansen (Eiendomsutvikling), Elin Stein og Tove Emilsen 

(NAV), Christine M. Bråthen og Torgunn Homme (Helse og omsorg) på vegne av 

rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 



Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

Den største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og 

godt. For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, men også et sett av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo godt. 

Kommunens ansvar hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV § 15: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I samme lovverk § 27: «Kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv.  

Framlagte plan gir en kortfattet og grei oversikt over dagens tilbud og framtidig behov, 

strategivalg samt organiseringen av det boligsosiale arbeid i kommunen.  

Den peker på enkelte utfordringer som må finne sin løsning.  Det er et faktum at alt for 

mange bor alt for lenge i et midlertidig kommunalt tilbud med for lite og ikke målrettet 

bistandsbehov for å skaffe seg noe annet.  Lav gjennomstrømning i boligene gjør at enkelte 

beslaglegger boligen lenge, slik at andre opplever mangel på tilbud.  

Planen peker både på organisatoriske løsninger, endringsbehov av praksis og 

kompetansebehov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at når departementet og husbanken benytter begrepet 

«vanskeligstilte», så menes det mennesker som av forskjellige grunner er «vanskeligstilte på 

boligmarkedet». Dette gjelder i første rekke: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger. 

- Ungdom. 

- Vanskeligstilte barnefamilier og barnefamilier med eneforsørgende foreldre. 

 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 for Ringerike kommune, 

oppsummerer dagens situasjon slik: 

 Det har vært en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av 

boligsosialt arbeid-/utvikling I kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen er 

derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har Ikke evnet å ta i 

bruk og samkjøre alle virkemidler. 

 Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis 

betyr at de nærmest er uoppsigelige.  

 Det har vært manglende tverrfaglig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 



 Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre 

sammenlignbare kommuner, men leietagerne bor lenge i de kommunale boligene. 

Det er for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke 

varige botilbud. Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet kan for flere være 

grunn til at de blir boende i kommunal bolig, selv om behovet og økonomien for den 

enkelte har endret seg.  

 Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen. 

 Det registreres et stort «etterslep» på vedlikehold og oppussing 

 

Forslaget til ny plan definerer følgende hovedmålsetting for arbeidet i perioden: 

- Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200. 

Planen fokuserer dermed på de bakenforliggende problemer, som ofte er knyttet opp i mot 

den boligsøkende og dennes livssituasjon. Kan kommunen medvirke til at disse forholdene 

løses, vil med stor sikkerhet behovet for kommunal bolig endre seg. 

Husbanken har invitert Ringerike kommune inn i et samarbeid om et boligsosial 

utviklingsprogram. Programmet retter seg mot kommuner med store boligsosiale 

utfordringer, og innebærer en langsiktig og kunnskapsbasert satsing for å forbedre og 

samordne kommunens boligsosiale arbeid. Øvrige kommuner som allerede deltar i 

programmet fra Buskerud er Drammen og Nedre Eiker kommune. En deltagelse i 

programmet innebærer at deltagerkommunene prioriteres i forhold til Husbankens generelle 

økonomiske virkemidler. 

Et slikt samarbeid utløser årlige kompetansetilskudd fra Husbanken, som også deltar og 

bidrar med sin kompetanse, og organiserer kompetansehevning og erfaringsutveksling 

mellom deltagerkommunene. Første fase i programarbeidet er gjennomføring av en ekstern 

foranalyse, som i detalj vil kartlegge kommunens utfordringer og gi et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for det videre arbeidet. Det er en forutsetning for deltagelse i dette 

programarbeidet at kommunen forankrer dette i et kommunestyrevedtak. Slik deltagelse vil 

gi kommunen et nødvendig løft i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak relatert til 

Boligsosial handlingsplan 2015-2022, og rådmannen anbefaler dette. 

Forslaget til ny Boligsosial handlingsplan 2015 til 2022 definerer og beskriver fem 

strategivalg for å realisere føringene som gis i planen: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig 

5. Samarbeid med frivillig 

Rådmannen anbefaler at samtlige strategivalg vedtas. Likeens at samarbeidet med private 

borettslag bedres med tanke på bedre tilrettelagt universell utforming og montering av heiser 



i blokker med flere etasjer. Alt for mange søker kommunal bolig da den boligen de har i dag 

(borettslag o.l.) ikke er tilstrekkelig tilpasset.  

 

Vedlegg 

 
 Forslag til «Boligsosial handlingsplan 2015 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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Sammendrag mål og tiltak 

 

Hovedmålet i nasjonalt boligsosialt arbeid er at alle skal bo trygt og godt. Å bo godt 

innebærer å ha en bolig som er tilpasset husholdets behov og økonomi. «Å bo trygt innebærer 

at husholdet har et stabilt og forutsigbart tilknytningsforhold til boligen, og at husstanden har 

tilgang til en fast bolig og ikke står i fare for å miste den» (NOU 2011:15 Rom for alle). 

Ringerike kommune oppfyller bare til en viss grad nasjonalt hovedmål for alle sine 

innbyggere. Legger man til grunn at så mange som mulig skal få hjelp til å bo og leve 

selvstendig og godt, er det flere tiltak som bør prioriteres fremover, spesielt medvirkning til 

etablering til å eie egen bolig fremfor leie. 

 

I følge KOSTRA – 2012 disponerte Ringerike kommune 29 kommunale utleieboliger (inkl. 

boliger til helse og omsorgsformål) pr 1000 innbygger. Sammenlignet med et utvalg andre 

kommuner med tilnærmet likt innbyggerantall og landsgjennomsnittet, er dette en høy andel. 

Landstall ligger i følge SSB på 20 boliger pr. 1000 innbygger.  

  

 
Kilde: KOSTRA – SSB 2012  

 

Ringerike kommune disponerer nærmere 700 utleieboliger, hvor NAV disponerer 283 av 

disse til vanskeligstilte på boligmarkedet. I alt 32 personer står på venteliste pr d.d. Dette 

sammen med figuren nedenfor, underbygger at det har vært manglende boligpolitisk 

oppfølging og innsats ovenfor målgruppen de siste årene i kommunen. Figuren under er ett 

utdrag på 246 kommunale utleieboliger med antall år botid pr. leietager. (omfatter ikke 

bofelleskap eller omsorgsboliger og må først og fremst ses på som en illustrasjon).  

 

 
Kilde: Gerica 2013 
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Figuren viser at i alt 133 personer har en botid på mer enn 5 år, noe som anses som midlertid 

bistandsbehov. Dersom man målrettet går inn for å redusere behovet for kommunalt 

leieforhold innen en 5 årsperiode, ville man med denne illustrasjonen kunne frigjøre om lag 

133 boliger for utleie-/salg. Realistisk tall vil være noe lavere, da noen trenger å leie mer enn 

5 år. Flere av utleieboligene ble bygget for mer enn 30 år siden og har i dag en lav standard og 

funksjonalitet.  

 

Dette viser at kommunen bør ha som mål å dekke behovet med færre utleieboliger enn i 

dag. Mål og tiltak må være rettet mot å hjelpe folk inn på det ordinære boligmarkedet og til 

å eie egen bolig, øke gjennomstrømming i utleieboligene, etablere mer funksjonelle boliger 

og bedre utnyttelse av egen boligmasse. 

 

Hvordan har denne situasjonen oppstått?  

- For lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige og ikke varige 

botilbud, noe som har medvirket til at botiden for mange er blitt lengre enn nødvendig. 

- Ikke evnet å ta i bruk og samkjøre alle virkemidler 

- Fragmentert, lite koordinert og manglende ledelse av boligsosialt arbeid-/utvikling. 

- Tidligere husleiekontrakter ble inngått uten opphørstidspunkt, noe som i praksis betyr at 

de nærmest er uoppsigelige.  

- Mangel på tverrfaglig-/etatlig koordinert bistand for å mestre å bo selvstendig. 

- Lavere husleie i forhold til det ordinære markedet gjør at flere blir boende i kommunal 

bolig, selv om behovet og økonomien for den enkelte har endret seg til det bedre. 

- Lite samarbeid med private eiendomsutviklere/borettslag/boligstiftelsen 

- Manglende vedlikehold og oppussing 

 

 

«En bolig med vedvarende vannskader, stor brannfare, mugg/sopp eller dårlig isolasjon er 

ikke forenlig med å bo trygt og godt» 

 

Hovedmål 

 

 

Redusere behovet for kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet fra 283 til 200 

 

Hvordan nå målet?  

For å nå målet må flere tiltak og virkemidler iverksettes og samordnes. En klar forutsetning er 

en bedre organisering og ledelse av arbeidet. Husbanken har gitt Ringerike kommune tilbud 

om å delta i deres boligsosiale utviklingsprogram. Dette betyr at de går inn med støtte på flere 

områder for å bidra til måloppnåelse. Utviklingsprogrammet innebærer en tilnærming til hele 

det boligsosiale området og har følgende rammemodellen: 

 



4 

 

 

 

Tiltak 

  

1. Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeid. 

Mange kommuner har slitt og sliter fortsatt med organisering og ledelsesform av boligsosialt 

arbeid, dette bekreftes i NAVO rapporten nr. 18/08 « Fragmentert og koordinert» 

Ringerike kommune er en av de som fortsatt sliter. 

Med bakgrunn i ovennevnte og tilbud fra Husbanken opprettes et eget prosjekt med varighet 

over fem år, som evalueres etter fire. Det rekrutteres en egen leder og en prosjektmedarbeider. 

Leder vil få totalansvar for kommunens strategisk og operativt arbeid i perioden og 

rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og omsorg. 

 

Dette krever: 

- kompetanse på prosjektledelse 

- kompetanse på boligsosialt arbeid og virkemidler hos alle aktører 

- prosjektmidler  

- felles krafttak og målrettethet fra alle aktører 

- endring i bruk av personalressurser  

- god implementeringsplan  

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med husbanken. 

 

Delmål: Det boligsosiale arbeidet fremstår som helhetlig og godt koordinert 

 

Økonomisk effekt: Rasjonalisering og samlet innsats gir bedre effektivitet og 

resultatoppnåelse. Prosjektmidler og bistand fra Husbanken sikrer nødvendig handlingsrom 

og kapasitet for gjennomføring.  

 

1. Fra leie til eie 

Hensikt med dette tiltaket er å innfri nasjonalt boligpolitisk ønske om at leietakere skal få 

muligheten til eie sin egen bolig. I de fleste tilfeller skjer dette uten at staten eller kommunen 

må bidra til dette. For vanskeligstilte finnes forskjellige ordninger, som sammen eller hver for 

seg, kan bidra til eieretablering. Kommunene er forpliktet til å medvirke til eieretablering og 

husbanken vil her gi råd og veiledning på valg av virkemidler og gjennomføring. Et av de 

viktigste virkemidlene er startlån og etableringstilskudd.  

 

 



5 

 

Dette krever:   

- samlet og koordinert planbeskrivelse av hvordan leietager skal lykkes med eieretableringen 

innenfor en 5 årsperiode. Eks. Frænamodellen 

(http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3441/fra_leie_eie.pdf) 

- grundig kartlegging av hvilke leietagere som kan være aktuelle for tilbud om å kjøpe 

boligen de leier. 

- spesiell innsats ovenfor langtidsleiere 

- tett samarbeid med boligstiftelsen og private aktører-/borettslag 

- markedsføring av prosjektets hensikt og mål ovenfor samarbeidspartnere  

- kontinuerlig evaluering og resultatbeskrivelse  

- plan for implementering -/videreføring av arbeidet etter endt prosjektperiode. 

- taksering av boliger 

- løsning på egenkapital ved kjøp 

- reinvestering 

 

Organiseres som et prosjekt med mål om implementering innen 2018 

 

Målgruppe: Flykninger, enslige forsørgere, barnefamilier og langtidsleietagere av kommunale 

utleieboliger 

 

Delmål: Innen utgangen av 2016 har 35 personer /familier som leier kommunal bolig gått fra 

å leie til å eie, innen 2018 ytterligere 35 og 13 innen 2019.  

 

Forutsetter midler fra husbanken til videretildeling av startlån mm. og at boligbehovet er på 

samme nivå som i dag. Ved en økning eller nedgang i behov, samstemmes dette med antall 

kommunale utleieboliger.  

 

Økonomisk effekt: Salg av kommunale utleieboliger frigjør midler til bedre vedlikehold og 

reinvesteringer, herunder etablering av 6 nye leiligheter som tåler robust bruk (ref. 

Hvalsmoveien 10) som skal erstatte dagens forfalte boliger. 

 

2. Boligoppfølging « Mestre å bo trygt og godt» 

Å bo trygt og godt krever ikke bare å leie eller eie en bolig. Mange har sammensatte 

utfordringer enten økonomisk, sosialt eller helsemessig, eller i verste fall på alle områdene 

samtidig. Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle 

ferdigheter. Bo- oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre 

den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt eget boligforhold. Arbeidet er primært 

knyttet opp mot boligforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboers liv.  

 

Dette krever: 

- felles innsats på tvers av fagområder, enheter, sektorer, spesialisthelsetjenesten og ikke 

minst av leietager 

- kompetanse på tverrfaglig samarbeid og metodikk (sømløse tjenester) 

- samhandlingsverkøy, eksempelvis individuell plan  

- endring i bruk av personalressurser - boligteam og NAV 
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- kartlegging av hvem og hvor mange som er aktuelle og at det gjøres et utvalg av personer 

som får tilbud om en 3 -5 årig oppfølgingsplan/kontrakt. 

- kvalifiserte og dedikerte koordinatorer for individuell plan  

 

Organiseres: Personalansvar, koordineringsarbeid og resultatansvar legges til NAV.  

                     Evalueres årlig. 

 

Målgruppe: Alle vanskeligstilte  

 

Delmål: Minimum 20 personer har etablert en 3 - 5 årskontrakt/plan for oppfølging i bolig 

innen 2016  

 

Økonomisk effekt: For hver av de som mestrer å bo og leve mer selvstendig, minskes behovet 

både for vedlikehold, personellressurser og økonomisk støtte.  

 

 

3. Subsidiering av leietager og ikke bolig 

Husbanken anbefaler at det tas utgangspunkt i en «kostnadsdekkende husleie ved tildeling av 

tilskudd til utleieboliger. Den beregnes ut fra drifts- og vedlikeholdskostnader og 

avkastningen boligkapitalen kunne fått ved annen anvendelse». Det foreslås at dette prinsippet 

blir gjeldende for alle utleieboliger. 

 

Ved gjennomføring av dette tiltaket, vil en konsekvens være at noen ikke klarer å betale 

husleien og dermed vil ha noe økt behov for økonomisk bistand fra NAV. Kommunen har 

allerede kommet langt i forhold til å ha kostnadsdekkende husleie- men noe gjenstår.  

 

Delmål: Alle nye leiekontrakter skal baseres på kostandsdekkende husleie. 
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Oppdragsbeskrivelse for planen 

 

Boligsosial handlingsplan 2008 - 2015 skal rulleres og gi grunnlag for beslutning om 

strategiske og operative mål og tiltak frem mot 2022. Planarbeidet organiseres som prosjekt. 

 

Planarbeidet skal føre til: 

 Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 

 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

 Større effektivitet ved å samordne ressursene 

 Økt kunnskap og bruk av statlige virkemidler 

 

 

Prosjektleder: Bente Jansen NAV 

Prosjektgruppe: Dag Jonny Martinsen og Geir Johansen, Eiendomsutvikling, Elin Stein og 

Tove Emilsen, NAV, Christine M. Bråthen og Torgunn Homme, Helse og omsorg. 

 

Avgrensinger: Parallelt med den boligsosiale handlingsplanen fikk Holte Consulting og 

KPMG i oppdrag av kommunen å gjennomføre en vurdering av den kommunale 

bygningsmassens hensiktsmessighet. Rapporten ble levert 14. juni 2013. Oppdraget til Holte 

Consulting og KPMG skulle gi svar på dette med effektiv utnyttelse av areal og 

bygningsmasse. Prosjektgruppen har derfor avgrenset seg noe og viser til rapporten når det 

gjelder mer utfyllende svar.  

 

Denne planen omhandler boligsosiale mål og tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte på 

boligmarkedet og vil være styrende for boligstiftelsen og søknad om tilskuddsmidler fra 

Husbanken. Planen rulleres senest i 2020. 

Hva er boligsosialt arbeid og hvem er de vanskeligstilte? 

 

I det følgende gis det en nærmere gjennomgang og informasjon om fagområdet.  

I NOU 2011:15 Rom for alle legges en vid forståelse til grunn for boligsosialt arbeid, det vil 

si det kommunene gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon.  

Det skilles også mellom operative og strategiske oppgaver i kommunene. Boliganskaffelse, 

økonomisk støtte til å betjene boutgifter og oppfølging i bolig regnes som operative oppgaver. 

Den strategiske delen av boligarbeidet skal fastsette og vurdere mål og kapasiteten for de 

ulike virkemidlene, fremskaffe økonomiske midler og avgjøre hvor og av hvem de ulike 

oppgavene skal løses. Strategiske oppgaver er også å sikre rapportering og evaluere effekten 

av arbeidet.  

Å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den 

største utfordringen i den sosiale boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor trygt og godt. 

For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig. Også et tilbud av tjenester vil være 

nødvendig for å kunne bo. 

 

Det er i kommunene folk bor og utfordringene må derfor løses lokalt. Å løse disse oppgavene 

krever oppmerksomhet om den enkeltes bosituasjon, og evne til å finne helhetlige og 
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individuelt tilpassede løsninger som både ivaretar bolig, behov for omsorg, kvalifisering eller 

annet. Dette er oppgaver som ikke bare er kostnadskrevende, men ofte også 

kompetansekrevende. Den sosiale boligpolitikken kan ikke løse oppgavene alene. Den er 

avhengig av andre velferdsområder. Den sosiale boligpolitikken er på den måten også en 

forutsetning for gjennomføring av en helhetlig og god velferdspolitikk.  

 

Med begrepet vanskeligstilte på boligmarkedet, legger NOU 2011:15 Rom for alle til grunn 

følgende definisjon: 

 

«Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd». NOU 2011:15 

http://www.regjeringen.no/pages/16756780/PDFS/NOU201120110015000DDDPDFS.pdf 

 

Definisjonen inkluderer både personer og husstander som ikke har fått hjelp, og de som har 

fått hjelp og likevel ikke har kommet seg ut av den vanskelige situasjonen.  

Innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet har i stor grad blitt rettet mot bostedsløse, 

flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med svak økonomi. 

Antall vanskeligstilte med et fortsatt uløst boligbehov ble anslått til å være rundt 150 000 i 

landet i 2009 (Basert på inntektsdata i 2008). Nesten tre av fire av de vanskeligstilte på 

boligmarkedet hadde vedvarende lavinntekt. Aleneboende er overrepresentert blant 

vanskeligstilte, og det er yngre aleneboende som har de største utfordringene. Det er en klar 

sammenheng mellom vansker på boligområdet og disposisjonsform (eie vs. leie). Nær 60 % 

av de vanskeligstilte viser seg å være leiere. Andre gjennomgående trekk er at de bor i større 

byer, er innvandrere og har en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet (NIBR-rapport 2013:5) 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Rapporter/Rapporter2013/NIBR-rapport2013-5.pdf 

 

Det er vanskelig å anslå hvor mange som kan regnes som vanskeligstilte i Ringerike 

kommune, men legger man til grunn nasjonale tall kan antallet beregnes til ca. 800- 900 

personer for Ringerike kommune. 

Rammebetingelser 

Nasjonal styring 

Regjeringen Stoltenberg la i mars 2013 frem Meld. St. 17 2012–2013 «Byggje – bu – leve», 

hvor regjeringen oppsummerer den langsiktige utviklingen på området og legger frem forslag 

for videre utvikling.Her heter det at det boligsosiale arbeidet har hatt høy prioritet de siste 

årene og at dette vil videreføres i årene som kommer. Det blir pekt at det er behov for flere 

botilbud i kommunene, mer oppfølging i boligen og et styrket boligsosialt fagmiljø. I 

meldingen blir det fremhevet at enkelte grupper trenger mer oppmerksomhet og hjelp til en 

mer varig bosituasjon. Det gjelder for eksempel vanskeligstilte barnefamilier, unge uten fast 

sted å bo, flyktninger og personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Husbankens 

virkemidler er i liten grad øremerket enkelte grupper, men er generelt rettet mot vanskelig-

stilte på boligmarkedet. Grunnen til dette er at det er store variasjoner i behovene til 

personene innen den enkelte gruppe. 
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Meldingen legger opp til å bygge videre på de ulike tilskuddordningene som Husbanken 

forvalter. Det blir pekt på at dette er gode støtteordninger med klare formål. Samtidig blir det 

lagt frem forslag til videreutvikling av flere av ordningene. Det blir også pekt på at landet har 

et lovverk og økonomiske ordninger som tar vare på innbyggerne.  

Husbankens økonomiske virkemidler  

Husbanken forvalter ulike lån og tilskudd som kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til 

å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. Det er kommunene som har ansvar for å fordele 

disse lånene og tilskuddene videre til enkeltpersoner. Dessuten yter Husbanken tilskudd til 

kommuner for bygging av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. I det følgende blir det 

gitt en omtale av de viktigste økonomiske virkemidlene som Husbanken forvalter.  

 

Bostøtte: Statlig tilskudd til husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Stønaden 

behovsprøves etter inntekt, boutgifter og antall i husstanden. Ringerike kommune har ikke 

egen kommunal bostøtte, men supplerer boutgifter gjennom sosial stønad. 

 

Startlån: Startlånet kan benyttes til topp- eller full finansiering ved kjøp av bolig, 

refinansiering og toppfinansiering ved bygging av ny bolig, samt til utbedring av eksisterende 

bolig. I Ringerike er startlån også brukt aktivt i samarbeid med gjeldsrådgivere i gjeldssaker 

hvor det har vært nødvendig med refinansiering av gjeld. Barnefamilier som har stått i fare for 

å miste boligen sin, har i hovedsak blitt prioritert. Regjeringen har i ny forskrift, fastsatt at 

ordningen med startlån skal rettes mer mot personer med langvarige bolig- og finansierings 

problemer. (Ny forskrift: http://www.husbanken.no/lan/ny-forskrift-for-startlaan-2014/) 

 

I 2013 bevilget husbanken i overkant 33 mill. til videretildeling av startlån til Ringerike 

kommune.  

 

Boligtilskudd til etablering: Boligtilskudd kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere 

lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om 

den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Kommunen fikk i 2013 tildelt kr 

1. 500.000 til tilskudd til etablering i egen bolig. 

 

Grunnlån: Enkeltpersoner kan søke om inntil 80 prosent finansiering til oppføring av ny 

bolig. Lånet gis også til kommuner/stiftelser til kjøp og oppføring av utleieboliger - ofte i 

kombinasjon med tilskudd. Det ble ikke mottatt søknader til grunnlån fra enkeltpersoner i 

2013.  

 

Tilskudd til tilpassing av bolig: Skal sikre egnede boliger for vanskeligstilte.  

- Tilpassing for eldre med nedsatt funksjonsevne 

- Utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle boligbehov 

- Tilstandsvurdering av borettslag m.m. 

- Prosjektering og installering av heis i eksisterende bygg 

-  

Det ble innvilget kr. 400 000 fra husbanken til videretildeling av tilskudd til tilpasning av 

bolig i 2013. 

 



10 

 

Boligtilskudd til utleieboliger: Tilskuddet blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og 

lignende, og formålet er å tilpasse antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet etter 

behov.  

 

Boligsosialt kompetansetilskudd: Skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt 

arbeid og boligsosial boligpolitikk i kommunene. Skal bidra til å formidle kunnskap om 

boligmarkedet. 

 

Kostnader ved bygging: Husbanken har lån og tilskudd for alle typer kommunale 

utleieboliger. Alle låneopptak og investeringsutgifter i forhold til kjøp, bygging og 

omgjøringer forventes å dekkes inn via husleier. I prosjekter hvor kommunen ikke er eier, 

men frivillige/ideelle organisasjoner står for drift og bygging, forutsetter Husbanken 

kommunal medvirkning og engasjement, kommunal garanti for lånedelen, og at aktuelt 

prosjekt er i tråd med kommunens behov og handlingsplan for boligtilbud. Videre at 

kommunen har klare avtaler med eier/driftsansvarlig for prosjektet og at vedtekter settes opp 

og godkjennes av Husbanken.  (http://www.husbanken.no/lan/) 

 

Lovverk  

Det sentrale i lovverkene er at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte 

personer.  

I helse- og omsorgstjenesteloven heter det:  

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av 

andreårsaker.» (§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte)  

(Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-

24-30) 

I lov om sosiale tjenester i NAV § 15 er det en parallell bestemmelse: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

I rundskriv 35 til Lov om sosiale tjenester i NAV er medvirkningsansvaret til NAV utdypet 

som følger: 

«NAV kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. NAV- kontoret vil 

i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og 

medvirkningsansvaret vil gjelde særlig overfor disse.» 

 

I samme lovverk § 27 er kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud for dem som 

ikke klarer det selv. Dette er i prinsippet snakk om «nød bolig» i akutte tilfeller og tilbudet er 

ikke ment å vare over utover 3 måneder. 

Lov om sosial tjenester NAV (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=NAv*) 
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Kommunale rammebetingelser 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider framskrivninger av befolkningen for alle landets 

kommuner. I disse framskrivningene er det gjort alternative forutsetninger om fremtidig 

utvikling av fruktbarhet, levealder, innenlands flytting (mobilitet) og innvandring.  

Ringerike kommune legger hovedalternativet til grunn for kommunens planlegging. Den sam-

lede veksten i befolkningen og fordelingen på ulike aldersgrupper er av betydning for 

dimensjonering av det boligsosiale arbeidet. 

Figur 3.1 viser befolkningsframskriving pr. aldersgruppe - Ringerike kommune

 Kilde: Alternativ MMMM til SSB 

 

Figur over viser for perioden 2014 til 2022 en ubetydelig vekst i aldersgruppen 0 – 44 år, 

samme for aldersgruppen 45 – 69 år, mens for aldersgruppen 70 -79 år er det en betydelig 

vekst med 1060 personer. Det anses at denne aldersgruppens behov er relatert til helsetilstand 

og vil derfor finne sin dekning gjennom kommunens omsorgsboliger. 

 

Folkehelseprofil og folkehelsemelding 

Folkehelsemeldingen «Helse i alt vi gjør» ble utarbeidet og vedtatt for Ringerike kommune 

høsten 2012. Den ga en oversikt over folkehelseprofilen i kommunen og føringer for 

satsninger på folkehelse frem mot 2030.  

Det er Folkehelseinstituttet som utarbeider en folkehelseprofil med statistikk på utvalgte 

områder for alle landets kommuner. Områdene er valgt med tanke på mulighetene for å drive 

helsefremmende og forebyggende arbeid.  

(Folkehelseprofil:http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0605&sp=1&PDFAar=2013) 

 

I NOU 2011:15 Rom for alle, gir uttrykk for at de som bor alene er overrepresentert blant de 

som er vanskeligstilt på boligmarkedet. I tillegg er personer som har økonomisk sosialhjelp 

som hovedinntekt, arbeidsledige, uføretrygdede og andre som har en ustabil tilknytning til 

arbeidslivet grupper som ofte er vanskeligstilte på boligmarkedet. 

I folkehelseprofil fra oktober 2013, går det blant annet frem at hovedtrekk ved Ringerikes 

profil er: 

- Andelen som bor alene er høyere enn i landet 

- Andelen med videregående utdanning eller høyere utdanning er lavere enn i 

landet 
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- Andelen barn(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 

landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal 

medianinntekt. 

- Andelen barn av enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet 

- Andel arbeidsledige er høyere enn gjennomsnittet for landet 

- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som 

helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt 

                  

Figur 3.3 

 
 

 

Figur 3.4 

 

 

Dagens tilbud, fremtidige behov og tiltak. 

 

Nav disponerer i dag 283 utleieboliger av rundt 700 kommunale utleieboliger. Enkelte av 

disse boligene kan karakteriseres som dårlige med stort vedlikeholdsbehov. Det er også 

mangel på større boliger med flere soverom da det er flere barnefamilier som i dag har behov 

for kommunal bolig. 

Boligsosialt arbeid for de som er vanskeligstilte omfatter i tillegg alle tiltak, virkemidler og 

tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. 

Riksrevisjonens gjennomgang av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, dokument  

3:8 (2007-2008), understreker at det er kommunens ansvar å skaffe boliger til vanskeligstilte.  

Kommunen har derimot ikke plikt til å ha utleieleiligheter klare til alle som ber om det. De 

skal «medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
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boligmarkedet» (Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-7). Den boligmassen kommunen har, er 

del av denne bistanden. 

 

Antall kommunalt disponerte boliger i landet økte med om lag 420 boliger fra 2011 til 2012. 

Totalt var det 102.100 kommunalt disponerte boliger i 2012, noe som utgjorde i snitt 20 

boliger per 1 000 innbyggere.  

Antall personer som ønsker kommunal bolig, eller som bor i midlertidig husvære, økte i 2012. 

Kommunene fikk nesten 38 300 søknader om kommunal bolig, 4 prosent flere enn i 2011, og 

det høyeste antallet som er registrert noen gang. 4 470 husstander bodde i midlertidig bolig i 

2012, en økning på 15 prosent fra 2011  

 

Figur 4.2 på neste side viser alle (inkl. boliger til helse og omsorgsformål) kommunalt 

disponerte utleieboliger pr 1000 innbygger – 2012 i Ringerike kommune og åtte andre 

sammenlignbare kommuner med tilnærmet likt innbyggertall. 

 
Kilde: Kostra 2012 

 

Av de utvalgte kommunene har Ringerike kommune pr. 2012 flest kommunalt disponerte 

boliger. Landstall ligger i følge SSB på 20 boliger pr. 1000 innbygger.  

 

Dette sammen med botid som blir beskrevet senere betyr at det ikke er behov for å øke 

antall utleieboliger, men at fokus må være på rullering, mer funksjonelle boliger og en 

bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse. 

 

Bostedsløse: I Norge anvender vi en definisjon på bostedsløshet som tar utgangspunkt i 

posisjoner på boligmarkedet: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid 

eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg 

midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under 

kriminalomsorgen eller i Institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke 

har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt 

(NOVA rapport 2013)  

 

I figuren under, vises aldersfordeling i hele befolkningen blant bostedsløse – fordeling på år 

og trendlinje i prosent. 

 

Figur 4.3 
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Av figuren over kan man se at bostedsløse er representert i de aller fleste aldersgrupper, men 

at flest er i aldersgruppen 25 – 60 år (svart linje). Antall bostedsløse i Ringerike kommune er 

vanskelig å anslå, men legger man nasjonale tall til grunn vil antallet være ca. 30- 40 

personer. 

 

Hvem trenger botilbud i Ringerike kommune fremover? 

 

For å bidra til at Ringerike kommune skal oppnå de overordnede nasjonale mål om at alle skal 

kunne bo trygt og godt, trenger kommunen først og fremt et tilstrekkelig antall funksjonelle 

utleieboliger og nok bistand til å mestre alle sider ved det å eie eller leie. Erfaringsmessig 

viser det seg at dette i hovedsak er: 

- Innbyggere med rusproblemer og annen avhengighetsproblematikk. 

- Innbyggere som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

- Flyktninger 

- Ungdom  

- Vanskeligstilte barnefamilier/eneforsørgere 

 

Rusavhengige og psykisk syke: I forhold til innbyggere med forskjellig avhengighets -

problematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser og lav bo evne er utfordringer for 

disse at de i liten grad får innpass på det private boligmarked, og at det kan være utfordrende å 

integrere disse i kommunale utleieboliger hvor eldre, psykisk syke og/eller barnefamilier bor. 

Det er heller ikke gunstig å samle mange med avhengighetsproblematikk på et sted. Resultatet 

kan bli økt rusbruk som følge av lett tilgang på rusmidler. En slik bosituasjon tiltrekker seg 

også rusmisbrukere utenfra, og boligen(e) blir et samlingssted som igjen skaper uro.  

 

Omorganisering av Vestre Viken/Helse sørøst har ført til at behandlingsplasser innen rus og 

psykiatri har blitt redusert. To behandlingsinstitusjoner er nedlagt og nyopprettet avdeling på 

Blakstad har fått mindre kapasitet. Disse forholdene kan bli bedre ved realisering av de nye 

planene fra Vestre Viken HF som nå er ute til høring, men dette ligger flere år fram i tid. 

Flere pasienter som venter på behandling, har en lite gunstig bosituasjon. Mangel på trygghet 

i ventetid er en medvirkende årsak til at mange mister motivasjon for behandling. Dette er 

også viktig når f.eks. rusmisbrukeren kommer fra behandling og skal klare å opprettholde 

rusfrihet, og for mennesker som har gjennomgått lange fengselsopphold. Hensiktsmessige 
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botilbud er ofte avgjørende for å lykkes. En antar videre at samhandlings-reformen vil sette 

klare krav til hensiktsmessige botilbud for denne målgruppen. Pasienter med dobbeltdiagnose 

(ROP
1
) har også vanskelig for å klare seg både psykisk og mestring av rusfrihet uten 

tilfredsstillende botilbud med døgnbemanning. 

 

Økonomisk og sosialt vanskeligstilte: I alt 16 personer i 2013 ble gitt bistand fra NAV til å 

inngå leiekontrakt i det private markedet. Det ble i alt tildelt 42 kommunale boliger og gitt 

avslag på 34 søknader. Pr 1.4.2014 er det 32 personer som står på venteliste for kommunal 

bolig. 

 

Flyktninger. Å bosette flyktninger vil mest sannsynlig være en varig oppgave for kommunen. 

Ringerike kommune har bosatt ca. 30 flyktninger i året. I 2014 fattet kommunestyret vedtak 

om å øke bosetting av flykninger i årene 2015 og 2016, med henholdsvis 45 og 40 flyktninger 

pr år. I tillegg vil det forekomme familiegjenforening.  

 

Tildeling av egnede boliger for flyktninger er en viktig forutsetning for å få en positiv 

integrering i kommunen. Rask bosetting kan virke inn på hvor raskt flyktningene kommer seg 

inn i arbeidsmarkedet.  

 

Husbanken har et spesielt fokus på bosetting av flyktninger og er en viktig aktør med bidrag 

til finansiering av boliger i samarbeid med kommunene. Dette for å oppnå IMDIs målsetning 

om rask bosetning etter vedtak om opphold. Boligene bør ligge nærme servicetilbud som 

butikk, buss, skole og barnehage da så å si ingen av flyktningene disponerer bil. I tillegg er 

det viktig at flyktningene ikke blir isolerte, uten nabolag, da en viktig del av integreringen er å 

delta i det vanlige samfunnslivet. For at belastningen på språkopplæring og annen type 

oppfølging man trenger når man er ny i landet, ikke skal bli for stor på enkelte skoler og 

barnehager, ses det som hensiktsmessig at flyktningene bosettes litt spredt utover i 

kommunen. 

 

Det er en utfordring for flyktningene å tilpasse seg det som regnes som norsk bo kultur. Det er 

derfor viktig at flyktningene følges opp i boligen slik at de blir kjent med hva som kreves for 

å vedlikeholde boligen, håndtere søppel, brannalarmer og lignende. 

 

Trenger Ringerike kommune flere kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet? 

 

Som det framgår av tabell 4.2 har Ringerike kommune relativt mange boliger disponible i 

forhold til andre sammenlignbare kommuner når det gjelder innbyggertall. 

Hvor mange boliger kommunen må ha på lang sikt for å dekke det faktiske behov, er helt 

avhengig av gjennomstrømningshastighet i boligene, situasjonen på det private markedet, 

antall flykninger som kommunen aksepterer for bosette og tildeling av startlån og andre 

virkemidler fra husbanken.  

 

                                                 

1 Rus Og Psykiatri 
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Følgende hovedstrategier må etableres raskt for at kommunen skal medvirke til 

behovsdekning og bedre utnyttelse av dagens boligmasse. 

 

Hovedstrategi  

 

Øke gjennomstrømningen i eksisterende kommunale utleieboliger 

Det har tidligere vært for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være et midlertidig 

botilbud og at målet for de fleste må være å etablerere seg i det ordinære boligmarkedet. Det 

viser seg at mange oppfatter den kommunale boligen som en permanent bolig, noe som 

gjenspeiler seg i den enkeltes botid i slik bolig. Manglende gjennomstrømning har ført til 

behov for flere utleieleiligheter. 

 

Tildeling av kommunale utleieboliger blir som nevnt gjort både av kommunens 

”Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester og NAV. De viktigste grunnene til at mange 

blir boende lengere enn det som kan regnes som midlertidig bosted er:  

 

Husleieavtaler inngått tidligere som i praksis er uoppsigelige. Dette er fra 2009 - 2010 endret, 

slik at alle nye husleiekontrakter framstår som midlertidige, med en gyldighet på 3 år. 

Tidligere ble leiekontrakten inngått uten at opphørstidspunktet var fastlagt i kontrakten. 

Kommunen kan ikke uten videre avslutte leiekontraktene uten fast opphørstidspunkt.  

 

Husleielovens § 9-5 gir slike føringer for en eventuell oppsigelse: 

- Husrommet skal brukes av utleier selv eller noen som hører husstanden til 

- Rivning eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes  

- Leieren har misligholdt leiekonttakten 

- Det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen 

 

Andre årsaker til lav gjennomstrømming er: 

- Manglende oppfølging etter at boligen først har blitt tildelt.  

- Kommunale utleieboliger har en lav husleie som ikke stimulerer leietaker til å finne 

seg annen bolig. 

- Fragmentert organisering og oppfølging av boligsosialt arbeid/plan 

 

Et utdrag på 246 boliger av siste tilgjengelige statistikk for botiden i kommunale utleieboliger 

(des. 2013), viser hvor mange som har en botid ut over en periode som kan betegnes som 

midlertidig leie (5-år). Denne oversikten omfatter ikke bofelleskap for utviklingshemmede 

eller omsorgsboliger og må først og fremst ses på som en illustrasjon jf. uoppsigelige 

leiekontrakter beskrevet ovenfor. 

Figur 4.4 
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Kilde: Ringerike kommune - Gerica 

 

Figuren over viser at i alt 133 personer har en botid på mer enn 5 år. Lengste botid er 22- 24 

år. Dersom man målrettet går inn for å redusere behovet for kommunalt leieforhold innen 5 år, 

ville man innenfor denne kategorien og denne illustrasjonen frigjøre om lag 133 boliger for 

utleie, eventuelt redusert kommunens boligmasse. For å lykkes med en slik 5 årsplan må man 

velge å sette inn tverrfaglige ressurser til direkte bistand, oppfølging og veiledning, kombinert 

med utvidet bruk av økonomiske støtteordninger. Det er de som i dag og i fremtiden har/får 

midlertidig husleiekontrakt som vil være målgruppen for å øke gjennomstrømming.   

 

Husleie 

Husleien i de kommunale boligene kan fastsettes på ulike måter. Historisk har boligene blitt 

subsidiert ved at leien har vært betydelig lavere enn ved leie av bolig på det private markedet. 

En lav husleie kan medføre at leietaker ikke får motivasjon til å finne annen bolig, enten et 

privat leieforhold eller til å kjøpe egen bolig. Flere andre kommuner fastsetter husleien ved 

enten å benytte prinsippet om «gjengs leie» eller «kostnadsdekkende leie». 

Husleieloven gjelder også for utleie av kommunale boliger og dette innebærer at husleien 

uansett ikke kan reguleres til et høyere nivå enn «gjengs leie» i markedet. 

Begrepet gjengs leie må holdes atskilt fra markedsleie selv om det i begge tilfeller er tale om å 

finne frem til hva som betales i markedet. Mens markedsleie reflekterer hva som kan oppnå 

ved ny utleie i dag, er gjengs leie et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av 

lignende husrom på lignende vilkår. I teorien er denne størrelsen uproblematisk; i praksis vil 

det nok lett oppstå tvister om hva som konkret er gjengs leie i et leieforhold der tilpasning 

skal skje. Og forarbeidene gir begrenset veiledning mht. hva man skal sammenligne med. 

Det går frem av NOU:2011:15 at Husbanken anbefaler at det tas utgangspunkt i en 

«kostnadsdekkende husleie ved tildeling av tilskudd til utleieboliger. Den beregnes ut fra 

drifts- og vedlikeholdskostnader og avkastningen boligkapitalen kunne fått ved annen 

anvendelse». Det foreslås at dette prinsippet blir gjeldende fremover. 
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Prinsippet vil høyst sannsynlig medføre at flere vil ha behov for økonomisk bistand gjennom 

NAV systemet. En slik økning må det tas høyde for på lik linje med behov for styrking av 

ressurser jf. satsning over en 5 års periode. 

 

Fra «Leie til Eie» 

Prinsippene i leie til eie prosjektene har vært at beboere i kommunale boliger skal få 

nødvendig råd, veiledning og bistand til å kunne kjøpe egen bolig. Dersom man lykkes med å 

få en stor andel av leietakerne videre i egen bolig, forventes positive virkninger for både 

kommunen og de personene det gjelder. 

St. melding nr. 17 – Byggje-bu-leve- trekker frem tilfredsstillende boforhold som en 

forutsetning for gode levekår for barnefamilier slik at de skal kunne leve selvstendig, skaffe 

seg eller holde på arbeid og ellers delta i samfunnet. Familier med tre eller flere barn er 

overrepresenterte blant familier med lave inntekter.  Forskning viser at lavinntektsgrupper 

flytter oftere enn andre, og at de oftere bor trangt. Husbanken skal særlig løfte frem 

kommunale strategier for å hjelpe barnefamilier fra leie til eie.  

St. melding nr. 17.nevner også spesielt at det ser ut til å være et stort potensiale for 

flyktningfamilier til å eie boligen sin. Fordelene ved å eie egen bolig er flere. For mange vil 

det å eie være et bedre og rimeligere alternativ enn å leie. En stabil og god bolig vil kunne 

fremme integrering og deltagelse i nærsamfunnet. Hjemmet og nærmiljøet betyr mye for 

oppveksten til barn og unge. Barnefamilier er særlig sårbare i forhold til den ustabiliteten et 

leieforhold ofte kan gi. For de som er avhengige av leiemarkedet vil det ofte være dårligere 

boliger, større grad av ufrivillig flytting og usikkerhet knyttet til boligen. Dette er spesielt 

uheldig for familier med barn, hvor skolebytter og ufrivillige endringer av nærmiljø og 

nettverk ofte er en følge av at leieforholdene opphører. Dette er en utrygg ramme for barn å 

vokse opp i. 

Ved å være en del av eiendomsmarkedet vil man over tid kunne opparbeide seg kapital ved at 

boligen stiger i verdi. På den måten vil personer med varig nedsatt inntekt og andre 

vanskeligstilte kunne opparbeide seg en egenkapital og ved det ha større mulighet øke sin 

levestandard i takt med samfunnet for øvrig.  

Som eksemplet i tabellen under viser vil det i mange tilfeller være billigere å eie enn å leie. 

 

Boligtype lånebeløp avdrag renter Leie bolig 

Enebolig m/ hybelleilighet, Sokna  

1.190 000 

 

2.244,- 

 

2.278,- 

 

8-12 000 

3. roms leilighet, Haldenjordet, 

Husleie på 4083 

 

1. 000 000 

 

1.915,- 

 

1.886,- 

 

8-10 000 

 

Lån (renter og avdrag) på kr. 1.200 000 til egen enebolig vil utgjøre ca. kr. 4.600,- pr måned å 

betale i både avdrag og renter. Ved kun rentebetjening er beløpet 2.278,-.  I tillegg kommer 

kommunale avgifter på ca.kr. 1000,- og forsikringer på ca. 650,- pr. måned, samlet kr 6.250,- 

når også avdragene betjenes.  En leid bolig for en familie av noe størrelse ligger fra minimum 

kr. 8000 og oppover i pris.  

Ved kjøp av leilighet til kr. 1 000 000 vil lånebeløpet pr. måned ligge på 3.904,-. I tillegg 

kommer husleie og innboforsikring, dette kan ligge på mellom 2.500- 4.000 til sammen. Selv 

ved høy husleie vil de månedlige utgiftene i de fleste tilfellene reduseres noe i forhold til å 
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leie bolig, selv om man betjener avdragene også. Ved kun rentebetjening vil et slikt lån koste 

1.975,- pr. måned. 

For kommunen innebærer dette at man i de tilfellene der det blir behov for økonomisk 

sosialhjelp får lavere utbetalinger. Sosialstønad dekker kun renter, de månedlige beløpene til 

boutgifter det søkes sosialhjelp vil derfor bli lavere ved å rente-betjene et lån enn ved å betale 

husleie til kommunal eller privat utleier. 

Ved at flere som bor i kommunal bolig kjøper egen bolig vil kommunen få en større 

gjennomstrømning i kommunale utleieboliger. Jf. figur 4.4 om botid i kommunale boliger. 

Under forutsetning av at brukerantallet ikke øker tilsvarende gjennomstrømningen, vil det 

som en følge være behov for færre kommunale utleieboliger. 

 

Målgruppe: Målgrupper for innsatsen vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I ny forskrift 

1.4.2014 tydeliggjøres det at lån skal brukes til de mest vanskeligstilte med langvarige bolig -

og finansieringsproblemer. Det er ønskelig at innsatsen i Ringerike kommune kan rettes 

særlig mot flyktninger og barnefamilier/enslige forsørgere. 

Flyktninger er i en vanskelig situasjon når de kommer, uten språk, bolig og arbeid men er ikke 

nødvendigvis varig vanskeligstilt på boligmarkedet. Denne gruppen trenger mye veiledning 

om det norske boligmarkedet, også etter innvilgelse av finansiering. Veiledningen kan 

innebære alt fra å være med på visning, bistå i budrunder, og ved kontraktinngåelse hos 

megler og hjelp til å forstå vedtakene og lånepapirene.   

 

Organisering: Det er ønskelig at eie til leie organiseres som eget prosjekt. Et leie – til eie 

prosjekt vil høyst sannsynlig innebære endringer/justeringer i kommunens retningslinjer for 

tildeling av startlån. I dag kreves det fast inntekt. Dersom flyktninger skal kunne gis lån mens 

de er på introduksjonsprogram må dette endres, da introstønad er en midlertidig stønad. Dette 

er gjort i andre kommuner uten at det er meldt om uheldige økonomiske følger for individ 

eller kommune.  

 

Det er viktig at kommunen i tillegg til dette prosjektet har lånemidler tilgjengelig til de 

familiene hvor det er behov for refinansiering. 

 

Videre vil en slik satsning kreve ressurser, erfaringer i andre kommuner viser at dette arbeidet 

tar tid. Identifisering av aktuelle deltagere, motivering, avklaring, kartlegging, oppfølging og 

gjennomføring er også en tidkrevende og omstendelig prosess i mange av sakene. For å sikre 

vellykket resultat antas det også at flere bør ha oppfølging i boligen en periode for å sikre at 

bo-evnen og økonomistyring er god nok til at boligen ikke forringes i en slik grad at både eier 

og kommunen taper ved salg av boligen. Dette arbeidet krever egne, øremerkede ressurser.  

 

Tilskudd: Tilskudd til etablering er et virkemiddel for å bidra til at personer med varig lav 

inntekt kan få lån til bolig. En av målsetning for et eie til leie prosjekt må også være å jobbe 

mot Husbanken for og eventuelt øke rammen for tilskudd som kommunen får.  

 

Risiko: Dersom kjøper ikke klarer å overholde sine betalingsforpliktelser i kjøpt bolig kan 

boligen kreves tvangssolgt. Dersom boligen er forringet og har tapt verdi i løpet av eie-

perioden kan dette innebære at kommunen ikke lengre har dekning for panten i boligen, det 

vil si at det blir et økonomisk tap på salget.  Dette er for øvrig en risiko ved alle utlån via 
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startlån og risikoen forventes ikke å øke ved eie-til-leie, blant annet fordi man legger opp til 

økonomisk og praktisk oppfølging av låntakerne. Husbanken har ordninger for tapsdeling ved 

tap.   

Både Fræna, Drammen og Sandefjord kommune har gjennom prosjekter de siste årene 

oppnådd svært gode resultater på dette området. 

 

Oppfølging i bolig 

Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter. Bo- 

oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest 

mulig i stand til å ta ansvar for sitt eget boligforhold. Arbeidet er primært knyttet opp mot 

boligforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboers liv. Oppfølging omfatter 

veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltagelse i beboers hverdag.  

Bo- oppfølgingsarbeidet er en del av sosialtjenestens generelle oppgaver knyttet til råd og 

veiledning. Eksempler på forhold som kan inngås i bo oppfølging: 

- Praktisk bo trening, vask, stell, hygiene, innkjøp 

- Personlig økonomi, herunder forpliktelser knyttet til boforholdet 

- Veiledning om ernæring og matlagning 

- Bistand til å bli kjent i lokalmiljøet 

- Sosial trening 

- Nettverksbygging, forebygge isolasjon  

- Sykdomsmestring, medisinmestring, rusmestring   

- Familie/samlivsveiledning 

- Behandling av naboklager /megling i nabokonflikter 

- Fritidsaktiviteter  

- Koordinere hjelpetiltak rundt bruker 

- Arbeid og aktivitet 

-  

Mål og prinsipper for bo oppfølgning: Målet for individuell bo oppfølgning er å fremme 

mestring i eget liv, knyttet til forhold rundt det å bo for seg selv. Bo- oppfølgning er et 

virkemiddel for å forebygge utkastelse, isolasjon og ensomhet og et virkemiddel for å legge til 

rette for mestring av praktiske ferdigheter knyttet til det å bo i egen bolig.  

For å kunne sette i verk riktig form for oppfølging er det nødvendig å kartlegge hvilke sider 

ved beboers bo og livssituasjon det er nødvendig å ta tak i. Her er det viktig at den enkeltes 

ressurser og utfordringer kommer fram. 

 

Ved behandling av søknad og tildeling av kommunal utleiebolig kartlegges hjelpetiltak som 

anses nødvendig for at søker skal kunne mestre sin bosituasjonen. Boligsosialt team har i dag 

ansvar for at riktig instans koples inn. Noen ganger skjer det i forkant av innflytting i bolig, 

andre ganger etter at den enkelte har bodd i boligen en stund.  

 

Metodiske prinsipper for bo oppfølging bør være: 

- Individuell bo-oppfølging er frivillig.  

- Det er beboers ønske om endring/mestring som danner grunnlag for oppfølging. 

- Beboer tilbys en oppfølgingsplan opptil 5 år 
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- Beboer definerer selv hva han/hun trenger hjelp til når og kommer frem til egne mål i 

samarbeid med hjelpeinstanser. 

- Oppfølgingen planlegges og justeres i samarbeid med involverte instanser. 

- Individuell plan benyttes som verktøy for koordinering. 

 

Helhetlig boligoppfølging: I dag utføres oppfølging i bolig både av ambulerende bo-team 

tilknyttet enhet for rus/psykiatri og boligsosialt team i NAV. I tillegg mottar enkelte praktisk 

bistand og hjemmesykepleie fra hjemmetjenesten.   

En bedre samkjøring og koordinering av tjenestene vil redusere «dobbelinnsats» og sikre rett 

hjelp til rett tid og i rett mengde.   

 

Samarbeid frivillige:  

Begrepet «boligsosialt arbeid» defineres som det arbeidet kommunene gjør for å sikre 

vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon, Innholdet og nivået på 

oppfølgingstjenestene varierer både ut fra brukernes behov og mestringsevne, og en vesentlig 

del av dette arbeidet kan gjøres i tett samarbeid med frivillige. Bærum kommune har på dette 

området utarbeidet en veileder kalt «Boligsosialt arbeid– samarbeid med frivillige» som kan 

benyttes av kommuner. Denne foreslås benyttet i Ringerike kommune. 

Veileder Bærum: https://www.nav.no/Forsiden/_attachment/309527?_ts=1372b56c580 

 

Bedre informasjon om husbankens virkemidler til tilrettelegging og utbedring av 

bolig til borettslag. 

NAV og kontoret for tildeling av helse og omsorgstjenester opplever fra tid til annen, at 

søkere som bor i eldre borettslags leiligheter uten heis, søker kommunal utleiebolig fordi de 

av helsemessig grunner ikke lenger kan gå trapper. Borettslagets styre kan søke husbanken 

om midler til etablering av heis og kommunen bør sørge for at denne informasjon 

bekjentgjøres.  

Roller og dagens organisering av det boligsosiale arbeidet 

 

I det følgende blir det gitt en kort omtale av aktuelle aktører innenfor boligsosialt arbeid i 

Ringerike kommune: 

Interne aktører: 

Tjenester til funksjonshemmede: Enheten gir tilbud til personer over 21 år, med ulik grad av 

funksjonsnedsettelse. 

Hjemmetjenester: Enhetene har ansvar for hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.  

Institusjoner: Enheten har ansvar for tilbudet på fem sykehjem i ulike deler av kommunen 

Kontoret for tildeling av pleie og omsorgstjenester: Enheten har ansvar for tildeling av 

tjenester til pleie og omsorgstrengende i alle aldre.  

 

NAV: Enheten har ansvaret for tildeling av utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Tilbudet blir gitt til personer med rusproblemer, personer med psykiske problemer, 

økonomisk og sosialt vanskeligstilte, flyktninger og ungdom under 18 år som har vært i 
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kontakt med barnevernet. NAV koordinerer det tverrfaglige teamet som tildeler boligen for de 

vanskeligstilte.  Husbankens virkemidler og bostøtte saksbehandles også gjennom NAV.   

 

Eiendomsutviklingsavdelingen: Enheten har ansvar for inn- og utleie av boliger og oppfølging 

i forhold til Ringerike boligstiftelse. 

 

Driftsavdelingen: Leverer vaktmester-, renholds- og vedlikeholdstjenester til Ringerike 

kommune. 

 

Prosjektavdelingen: Ansvarlig for prosjektering av bygg 

 

Miljø- og arealforvaltning: Planer som enheten forvalter er kommuneplanens arealdel, 

kommunedelplaner, byplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, temaplaner og utredninger. 

Enheten har ansvar for å følge opp de arealmessige sidene av det boligsosiale arbeidet.  

Økonomiavdelingen: Oppgavene omfatter budsjett og analyse, regnskap og skatt og avgift. 

Enheten har ansvar for å følge opp/vurdere de økonomiske sidene av det boligsosiale arbeidet.  

 

Eksterne aktører/samarbeidspartnere 

Ringerike boligstiftelse: Kommunen har siden 2009 overlatt forvaltningsansvaret for 

kommunens boliger til stiftelsen.  

 

Stjernegruppen (Blåkors): Ringerike kommune kjøper boligtjenester fra denne aktøren,  

 

Husbanken: En rekke økonomiske virkemidler rettet mot enkeltpersoner og kommuner blir 

forvaltet av Husbanken (jf tidligere omtale). Husbanken veileder også kommunene i det 

boligsosiale arbeidet og bestiller forskning fra eksterne miljøer på området 

 

IMDi: Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) er statens organ for 

integreringspolitikken. IMDi anmoder hvert år kommunene om å bosette flyktninger. Antallet 

flyktninger som skal bosettes kan variere fra år til år. 

 

Private utbyggere og borettslag: Bygger for salg og utleie. 

 

Nærmere om Ringerike Boligstiftelse 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet av Ringerike kommune, og i har vært operativ 

siden 5.2. 1970. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget 

økonomisk formål. Stiftelsen erverver eller forestår oppføring av boliger og institusjoner til 

bruk for pleie- omsorg samt helse og sosialtjenesten/NAV, og leie disse ut til Ringerike 

kommune. 

 

Et eventuelt overskudd på drift av stiftelsens eiendommer skal benyttes til enten nedbetaling 

av gjeld, reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene og nye investeringer i tråd 

med stiftelsens formål. Stiftelsen skal ikke operere som forretningsdrivende boligstiftelse på 

det ordinære boligmarkedet. 
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En tilrettelagt boligmasse bidrar til en kostnadseffektiv helse- og omsorgstjeneste. For 

kommen er det viktig at bygningsmassen har god nok kvalitet tilpasset de forskjellige 

brukergruppene, operative vedlikeholdsplaner og tilfredsstillende renhold. Det er nødvendig å 

etablere robuste logistikksystemer som ”matcher” de spesielle utfordringene brukergruppene 

representerer, som høy bygningsmessig slitasje, hyppig skifte av leietaker, liten toleranse for 

ledighet/tomgang og behov for spesielle tilpasninger. Boligstiftelsen må kunne avhende ikke 

tilfredsstillende eller passende boligmasse, samtidig som aktøren må ha økonomisk bæreevne 

til å kunne etablere nye tilbud på relativt kort varsel.  

 

Ringerike kommunestyre bestemte den 17. desember 2009
2
 at eierskapet og forvaltnings-

ansvaret til samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie skulle overtas av Ringerike 

Boligstiftelse. Dette gjaldt 271 boenheter. Fra tidligere eide Ringerike boligstiftelse 203 

boliger. Forholdet mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune reguleres av tre 

avtaler: 

 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Ringerike Boligstiftelse: Det overordnede 

samarbeidet baseres på kvartalsvis informasjons- og drøftingsmøter. Her drøftes bl.a. 

investeringsbehov og langsiktige planer, interne vedtak i stiftelsen og kommunen samt 

endringer i lovgivning og andre rammebetingelser som kan ha betydning for, eller innvirke på 

samarbeidet. På disse møtene drøftes også kommunens behov for ulike boliger samt 

forventninger og ønsker til boligstandard. Løpende samarbeid skjer direkte mellom 

representanter for Ringerike kommune og den forvalter Ringerike Boligstiftelse til enhver tid 

har avtale med. 

 

Standard leieavtale mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune: Denne avtalen 

omhandler utleier (Ringerike Boligstiftelse) og leietakers (Ringerike kommune) rettigheter og 

plikter. 

 

Avtale mellom Ringerike Boligstiftelse og Ringerike kommune om levering av vaktmester- og 

vedlikeholdstjenester: Denne avtalen regulerer vaktmester og vedlikeholdstjenester som 

Ringerike Boligstiftelse kjøper av Ringerike kommune. I tillegg regulerer den detaljert 

ansvarsforhold som ikke blir utdypet i planen. 

 

Videre organisering av boligsosialt arbeid. 

Ringerike kommune har av ulike årsaker stått ovenfor en rekke utfordringer når det gjelder 

organisering og oppfølging av tiltak innenfor det boligsosiale arbeidet. I dag fremstår arbeidet 

som fragmentert og lite koordinert. Prosjektgruppen for utarbeidelse av denne planen har en 

formening om at organiseringen har blitt «litt til på veien» og at noe er tilfeldig og noe er 

personavhengig. På bakgrunn av dette er det gjennomført en kartlegging av arbeidsprosesser 

og flyt.  

 

                                                 

2 sak 118/09 arkivsak 09/191782-1 



24 

 

Kartlegging av tre prosesser med tiltak for forbedringer: 

Prosjektgruppen har gjennomført en større prosesskartlegging (LEAN) rundt tildelingen av 

boliger i kommunen. Skjematisk fremstilling av kartleggingen følger som vedleggene 1-3. 

Som et resultat av kartleggingen, er det iverksatt en del tiltak for å få bedre flyt i samarbeidet. 

Den detaljerte omtalen av de ulike tiltakene med fordeling av ansvar for oppfølging er ikke 

vist i dette dokumentet. De fleste tiltakene er imidlertid allerede fulgt opp. Videre er det laget 

en plan for oppfølging av de øvrige tiltakene. 

 

Ved å igangsette disse tiltakene, er det etablert en bedre koordinering på det operative nivået, 

men det er et stykke igjen før det boligsosiale arbeidet kan fremstå som helhetlig og godt 

koordinert.  Ledelse av det strategiske boligsosiale arbeidet mangler helt. I dette arbeidet må 

det legges vekt på å utrede behov og formulere mål for bruken av de individrettede 

boligsosiale virkemidlene, evaluere resultater av den politikk som er ført, lage og evaluere 

boligsosiale handlingsplaner, evaluere organiseringen av virkemiddelbruken, prøve ut og 

iverksette løsninger ol (kilde NOVA).  

Fravær av en slik tydelig ledelse kan også være årsak til at det på dette området er lite 

målformuleringer med operasjonelle mål og i det hele tatt liten interesse for organiseringens 

betydning for det boligsosiale arbeidet. Et annet viktig spørsmål er også samordningen 

mellom det operative og strategiske nivået og om det bør etableres en klar, operativ ledelse 

for hele feltet. 

I følge Novas forskning og rapporten «Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i 

norske kommuner» er det ulike forhold som må være på plass for best mulig organisering og 

planlegging av boligsosialt arbeid:  

 

- Arbeidet bør legges til – og ledes av – et organ med hovedansvar for forvaltningen av 

de mest sentrale boligsosiale virkemidlene. Dette organet må ha ansvar for både 

strategiske og operative oppgaver og sørge for at arbeidet med operative og strategiske 

oppgaver integreres. 

- Organet må utvikle en politikk som er godt forankret i egen organisasjon for å sikre at 

alle som arbeider med boligsosiale spørsmål forstår politikken og arbeider mot samme 

mål. 

- Organet må være frikoplet fra – og ha en uavhengig stilling – vis a vis andre 

strategiske forvaltningsorganer. 

- Det må ha det reelle ansvaret for å utarbeide, iverksette og evaluere den boligsosiale 

handlingsplanen. 

- Det må ha ansvaret for en løpende evaluering av den boligsosiale organiseringen og ha 

mandat til å kunne ta nødvendige initiativ for å skape en bedre samordnet politikk. 

- Det må arbeide fortløpende med utvikling av realistiske styringssystemer som tar 

hensyn til problemene med målbarhet på dette området, og sikre at det operative 

nivået og dets erfaringer med å sette den vedtatte politikken ut i livet blir tatt hensyn 

til. 

- Arbeide kontinuerlig med å etablere gode og informative rapporteringssystemer. 

- Overvåke og jevnlig å evaluere arbeidsrutiner og måtene man arbeider på. 
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Prosjektorganisering 

Med bakgrunn i ovennevnte og tilbud fra Husbanken om deltagelse i deres utviklingsprosjekt, 

opprettes et eget prosjekt gjeldende med fem år varighet. Det evalueres etter fire. Det 

rekrutteres en egen leder til prosjektet og en prosjektmedarbeider. Lederen vil få det faglige 

ansvaret for hele det boligsosiale arbeidet i perioden og rapporterer direkte til komunalsjef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/214-6  Arkiv: G21  

 

Sak: 168/14 

 

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/214-5  Arkiv: G21  

 

Sak: 21/14 

 

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.10.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til  

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/214-4   Arkiv: G21  

 

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  
 

Forslag til vedtak: 
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike interkommunale legevakt er i dag etablert i lokaler ved Ringerike sykehus, og 

består av samarbeidskommunene Ringerike, - Hole, - Jevnaker, - Modum, - Sigdal, - og 

Krødsherad kommune. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter 

lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd 

nr. 3 bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt inngås med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Etter at den nye veien Sokna- Ørgenvika er åpnet, opplever Flå kommune at reisetiden med 

bil til Hønefoss er kortet inn med 20 minutter. I tillegg arbeider mange av Flå kommunes 

innbyggere i Ringerike og mange frekventerer Hønefoss jevnlig. 

Flå kommune har derfor rettet en henvendelse til Ringerike legevakt om å få delta i denne på 

like linje med de andre samarbeidskommunene. 

Henvendelsen har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget for legevakta som i prinsippet stiller 

seg positivt til henvendelsen. 



I dagens samarbeidsavtale står det i pkt.6.1.: 

«Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 

samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes 

kommunestyrer». 

Ringerike kommune har forestått forhandlinger med Flå kommune om betingelser for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. De samme 

prinsipper som ble benyttet da Jevnaker kommune ble en del av legevakten er fulgt. Flå 

kommunestyret har akseptert de framforhandlede betingelser. Saken legges derfor nå fram for 

behandling i de respektive samarbeidskommuner. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Flå kommune er en kommune i Ringerike sykehus sitt «nedslagsområde», og det er naturlig 

og riktig at kommunen inngår avtale om bruk av nærmeste etablerte legevakt. 

Flå kommune er en relativt liten kommune med 1 050 innbyggere (1. jan 2012). De 

økonomiske konsekvenser er derfor marginale, både for legevakten og for de allerede 

samarbeidende kommuner. 

Vedlagt følger en oppdatert samarbeidsavtale. Vertskommunens juridiske enhet har gått 

igjennom avtaleteksten, og enkelte presiseringer, forenklinger og endringer i ordlyden er 

gjort, men endrer ikke avtalens innhold eller intensjon. 

Rådmannen anbefaler den foreslåtte utvidelse. 

 

 

Vedlegg 

 
 Forslag til revidert «Avtale om vertskommunesamarbeid, - Ringerike interkommunale 

legevakt» 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid  

Ringerike interkommunale legevakt 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Flå kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964951462 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør ”deltakerkommunene” og er sju selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov av 24. 

juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a. 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt er inngått med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

1.3 Varighet 

Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2019. Avtalen løper videre for ytterligere tre år om gangen 

dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato. Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, 

punkt 6.2. 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eler den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune, leder for legevakten eventuelt 

supplert med legevaktens medisinskfaglige leder. 

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: 

 Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

 Regnskap,  

 Revisjonsrapporter,  



 

 

 Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet med 

kommunenes helse og sosialtjeneste, herunder fastleger. 

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

Ringerike interkommunale legevakt skal holde god kontakt med deltagerkommunen og dennes 

medisinskfaglige miljø og tilgrensende fagorganer. Der hvor det kan være formålstjenlig å samordne 

interkommunal legevakt med andre interkommunale tiltak, skal dette utredes. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for legevakta, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i 

Ringerike interkommunale legevakt. Legevakta inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser i Ringerike interkommunale legevakt skjer av det organ og etter de retningslinjer som 

gjelder for vertskommunen. 

2.2. Forpliktelse til deltagelse for fastleger i deltagerkommunene. 

Leger med fastlegeavtale i de samarbeidende kommunene er forpliktet til å delta i den interkommunale 

legevaktordningen. Dette skal klart framkomme av den enkelte kommunes avtaler med sine fastleger. 

Søknad om fritak fra ordningen, fra den enkelte lege, skal fremlegges for medisinskfaglig ansvarlig 

lege til uttalelse, før den aktuelle kommune behandler søknaden. Partene har selv arbeidsgiveransvaret 

for egne ansatte leger. 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven § 

28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver 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 samarbeidskommunene 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 den enkelte 

samarbeidskommune 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 Legevakten, jfr. kommuneloven § 28-1 j. For 

krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.  

 

4. Behandling av klager fra innbyggere/pasienter og informasjonstiltak 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom den interkommunale legevakten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er det 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 (eller 

tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet. Dette ansvaret omfatter også økonomisk 

ansvar for erstatningskrav forbundet med legevakttjenesten. 

4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen, ansvaret for å gjøre legevaktas 

tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunene og andre relevante instanser. Dette kan bl.a. 

skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes internettsider og annet 

informasjonsmateriell.  

Nødvendig informasjon til kommunelegene gis av medisinskfaglig ansvarlig lege ved legevakta. 

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for Ringerike interkommunale legevakt og 

oversender budsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. 

Kostnadene for legevaktordningen fordeles på deltakerkommunene etter en kostnadsfordelingsnøkkel 

lik antall innbyggere i deltakerkommunen den 1. januar i regnskapsåret dividert på det samlede antall 

innbyggere i deltakerkommunene tilsammen. Kommunene bærer selv sine kostnader til NPE (Norsk 

PasientskadeErstatning). 

Det er deltakerkommunene som vedtar Ringerike interkommunale legevakt sitt budsjett. Budsjettet er 

gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. 

Dersom kommunestyrene ikke blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges 

inneværende årsbudsjett og gjeldende økonomiplan, justert for lønns- og prisstigning (statsbudsjettets 

forutsetninger), som budsjett for kommende år. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene 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. Deltakerkommunene mottar tertialrapport 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 legevakts drift. Regnskapet følger 

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i 

vertskommunens driftsregnskap. Godtgjøring for dette framkommer av legevaktens budsjett. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av den enkelte kommune 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 deltakerkommunene er 15. mai og 15. september. 

· Rapporten skal gi deltakerkommunene 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 alle deltakerkommunene. 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 alle deltakerkommunene så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

deltakerkommunene 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 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i 

samarbeidet, herunder kostnader knyttet til administrasjon, lokaler, eksisterende utstyr og andre 

driftsmidler. Utvidelse av samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle 

deltagerkommunenes kommunestyrer. 

 

 

 



 

 

6.2 Uttreden av samarbeidet eller oppløsning 

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike interkommunale 

legevakt 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.  

Ved uttreden/endringer/avvikling av samarbeidet har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar 

for ivaretakelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. De 

øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune når det gjelder å finne 

passende stillinger for overtallig bemanning 

6.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting i samarbeidsmøtet dersom det reises krav 

om dette fra av en av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning fra kommunestyrene i alle 

deltakerkommunene. Endringsforslag kan ikke fremmes for behandling i kommunestyrene dersom 

forslaget ikke får tilslutning i samarbeidsmøtet av minst to kommuner med minst 30 % av 

innbyggertallet bak seg.  

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig og undertegnes av alle parter.  

6.4 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 1.5.2015. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

Ringerike kommune    .   .14     Sigdal kommune    .    .14 

 

Ordfører       Ordfører 

 

Hole kommune    .  .14     Flå kommune    .   .14 

 

Ordfører       Ordfører 

 

Modum kommune    .  .14     Jevnaker kommune    .   .14   

 

Ordfører       Ordfører 

 

Krødsherad kommune    .  .14 

 

Ordfører



 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1196-4  Arkiv: X60  

 

Sak: 170/14 

 

Etablering av karrieresenter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 
Hovedkomiteen (HOK) støtter intensjonen om etableringen av Ringerike karrieresenter fra 

01.01.2015.  

Rådmannen gis i oppdrag og konkretisere kostnadsrammene i forhold til drift. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Det ble stemt over rådmannens forslag, som ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1196-3  Arkiv: X60  

 

Sak: 36/14 

 

Etablering av karrieresenter  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
 

Hovedkomiteen (HOK) støtter intensjonen om etableringen av Ringerike karrieresenter fra 

01.01.2015. 

 

Rådmannen gis i oppdrag og konkretisere kostnadsrammene i forhold til drift. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 15.10.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tilegg/endring: 

 

Hovedkomiteen (HOK) støtter intensjonen om etableringen av Ringerike karrieresenter fra 

01.01.2015. 

 

Rådmannen gis i oppdrag og konkretisere kostnadsrammene i forhold til drift. 

 

Dette som hovedkomiteeens (HOK) innstilling til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1196-2   Arkiv: X60  

 

Etablering av Ringerike karrieresenter  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 

 

Sammendrag 
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har 

foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning 

til målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak 

finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.  

 

Innledning / bakgrunn 
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å 

utvikle karrieresentre i Buskerud.  

Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i 

hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til 

målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et 

offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for 

NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle 

nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle 

karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og 

etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har 

behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig 

og profesjonell karriereveiledning.   

I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av 

OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne). 

 

Arbeidsgruppa  

 

I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt 

samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov. 

 

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra  NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike 

Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene 



Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved 

OPUS Ringerike karrieresenter. 

I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det 

etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi 

merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.  

Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være 

 En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 

 Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 

kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling. 

 Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen 

virksomhet. 

 En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 

ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid. 

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke 

tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om 

karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. 

Lokalisering 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt  «Det Gule 

huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med 

inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er 

godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling 

(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering 

sammen med et karrieresenter i dette bygget.  

Oppstartsdato 

 Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp  i januar 2015 

Ringerike karrieresenter og bemanning 

 
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK) 

100 % karriereveileder 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr  betales av BFK 

Overføres fra OPUS 

  

Nettverksrådgiver (50%) 

arbeid med ungt 

entreprenørskap (40%) og 

arbeid i karrieresenteret 

(10%) 

 

 

Lønn + reiseutgifter og 

kontorutstyr betales av BFK  

nettverksrådgivere (40135) 

 

 

 

Har leid kontor av   

Ringerike kommune. Flyttes 

til senteret. 

 20% OT rådgiver 

(Oppfølgingstjenesten)  

  

Lønn+ reise og kontorutstyr 

betales av PPOT 

1 dag i uka 



b) NAV 

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres 

i høst 

NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5 

Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales 

av NAV   

 

 
c) Kommunene 

Veileder fra Læringssenteret  20% 

Annen bemanning? 

Lønn + reise /kontor deles på kommunene 

 
d) Ringerike utvikling 

100 % daglig leder av Ringerike utvikling Betales av Ringerike utvikling 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag  til driftsutgifter 

for Ringerike Karrieresenter være slik:      

 

Utgifter: 

 

 

Pr. år Pr. enhet med 3 

eiere 

Husleie 700 m2 60 000  

Strøm  60 000  

Vask  37.000  

Kurs /opplæring 20 000  

Undervisningsmateriel

l 

15 000  

Annonser 10 000  

Matvarer 15 000  

Leder/koordinator 50% 400 000 ??  

Totalt  617 000    205.666 

 

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre 

kommunene som senteret betjener.  Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en 

andel av driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes 

andel av disse bli innarbeidd  i første tertialrapport 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et 

mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener 

dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i 

tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.  

Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, 

og mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen.  Når det gjelder å ta del i 

senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.   



  

 

Vedlegg 
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra 

arbeidsgruppe – april 2014. 

 

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, 07.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 



Etablering av
karrieresenter

“Vi realiserer drømmer og skaper fremtiden”

- Rapport fra arbeidsgruppa april 2014-

FOR REGION RINGERIKE OG MIDT-BUSKERUD



 

2 
 

Innhold i rapporten 
 
 
Bakgrunn…………………………………………………...side 2 
Region Ringerike og Midt-Buskerud………………………side 3 
Visjon………………………………………………………side 4 
Innhold og oppgaver ………………………………………side 5 
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være………….. side 5 
Tilgjengelighet til karrieresenteret ……………………….. side 5 
Nettverk og samarbeidsarenaer…………………………….side 5 
Lokalisering  …………………………………………….. side 6 
Følgende bygninger er aktuelle for et karrieresenter……….side 6 
Arealbehov ……………………………………………….. side 6 
Individuelle brukere………………………………………..side 6 
Følgende aktiviteter ved karrieresenteret…………………...side 7 
Karrieresenteret som et kompetanse- og ressurssenter……..side 7 
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv………………side 8 
Markedsføring………………………………………………side 8 
Forslag til navn på karrieresenteret…………………………side 8 
Anbefalinger fra arbeidsgruppa…………………………….side 9 
 
Vedlegg 1 
Flere eksempler på aktiviteter knyttet til karrieresenter som 
kompetanse- og utviklingssenter ………………………….side 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Bakgrunn   
 
Karriereveiledning er et nasjonalt satsingsområde og de fleste fylker har nå etablert egne  
karrieresentre. I 2012 ble det skrevet en for-rapport om karriereveiledningstilbudet i 
Buskerud. Denne rapporten ble laget av en arbeidsgruppe fra NAV Buskerud og Buskerud 
fylkeskommune etter oppdrag fra direktøren i NAV Buskerud og fylkeskommunen ved leder i 
utviklingsavdelingen og fylkesutdanningssjefen. Begge parter ønsker samarbeid for å utvikle 
et godt tilbud innen karriereveiledning for den voksne befolkningen i Buskerud.  
 
Styringsgruppen for prosjektet ved NAV direktør, fylkesutviklingsleder og 
fylkesutdanningssjef, ga et mandat til en arbeidsgruppe for Ringeriksregionen og midt-
Buskerud (heretter kalt regionen) om å lage lokale føringer for etablering av et regionalt 
karrieresenter. Arbeidsgruppen ble etablert og gruppen har bestått av representanter fra NAV 
Ringerike (for NAV kontorene), Ringerike utvikling, OPUS Ringerike karrieresenter, 
Ringerike videregående skole og representanter fra kommunene. 
 
Denne rapporten svarer på mandatet som er gitt denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har 
bestått av:  
 
 
Kim Ossum  Rektor læringssenteret for voksne  Ringerike kommune 
Anne Nereng    Skolefaglig ansvarlig    Hole kommune 
Bente Jansen   NAV Leder     NAV Ringerike 
Monica Schau  Avd. Leder     NAV Ringerike 
Jørgen Moe  Daglig leder     Ringerike Utvikling 
Hans Bull-Tornøe Karriereveileder    OPUS Ringerike karrieresenter 
Ragnvald Lien Rektor      Ringerike videregående skole 
Magnar Ågotnes  Kommunalsjef oppvekst og kultur   Ringerike kommune 
Erling Barlindhaug Undervisningssjef    Modum/repr. Midtfylket 
Hilde L Knutsen NAV Leder     NAV Modum 
Maria Bikset  Avd. Leder      NAV Hole 
Kjersti Dovland Prosjektleder     BFK/NAV Buskerud 
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Region Ringerike og Midt-Buskerud  
 
Samlet innbyggertall for de fem kommunene utgjør 55.600 personer (2014) hvorav  Ringerike 
alene har 29.600 innbyggere (53 %) Landarealet utgjør 23 % av fylket. Med unntak av Hole 
har regionen et lavere utdanningsnivå i befolkningen sammenlignet med fylket og landet. 
  
Det foregår kontinuerlige endringer i næringslivet og kravene til formalisert kunnskap øker.  
Tradisjonelle industriarbeidsplasser forsvinner og behovet for omstilling er stort. Når det 
gjelder Ringerike har regionen de siste årene vært preget av nedleggelser, konkurser, og 
krevende politiske snuoperasjoner. Mange mener nå at det snur, og en mer optimistisk 
stemning preger regionen. I en slik omstillingsfase må arbeidstakere som følge av endringene 
i større grad ta ansvar for egen omstilling og læring slik at den enkelte kan beholde- eller få 
nye muligheter i arbeidslivet. Mange har derfor stort behov for informasjon, hjelp til å se 
muligheter og karriereveiledning. Disse tjenestene kan ivaretas av et karrieresenter som i 
større grad bemannes- og jobber tverrfaglig i forhold til dagens praksis.   
Det er også viktig at et karrieresenter bidrar med å stimulere til økt innovasjon og ta vare på 
gode ideer.    
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Innhold og oppgaver 
 
Oppgavene til karrieresenteret på Ringerike bygger på OECD sin definisjon av 
karriereveiledning: «Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe 
personer avhengig av alder og tidspunkt i livet til å ta valg når det gjelder utdanning, 
opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.»  
 
Et karrieresenter på Ringerike skal tilby helhetlig karriereveiledning for kommunenes 
innbyggere gjennom utdannings- og yrkeslivet, og være en lagspiller for lokale virksomheter i 
forhold til utvikling av ansatte og bidra til kompetent arbeidskraft.  Karrieresenteret skal være 
et tilbud for den voksne befolkningen og med fokus på et livslangt perspektiv. Tjenesten skal 
gi upartisk, objektiv og nøytral veiledning av profesjonelle veiledere 
 
Karrieresenteret skal tilby tjenester i følgende kommuner:  
 
Ringerike 
Hole 
Modum 
Sigdal 
Krødsherad 
 
 
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være  
 
1. En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen. 
2. Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV, 
kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling.  
3. Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen virksomhet.  
4. En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv 
ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid.  
 
Tilgjengelighet til karrieresenteret  
 
Tilbud om individuell karriereveiledning til voksne skal prioriteres. Tilbudet ved 
karrieresenteret skal dekke alle kommunene. For å øke tilgjengeligheten til tjenesten vil det 
være tilbud om karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. Karrieresenteret 
skal bedre tilgjengelighet og kvaliteten på tjenestene gjennom å ta i bruk digitale løsninger.  
 
Nettverk og samarbeidsarenaer 
 

 
Karrieresenteret skal gjennom aktive handlinger sikre: 
 
 Et tett samarbeid mellom utdanning, arbeidsliv, regionråd og næringsorganisasjoner.  
 Etablering av en arena for erfaringsdeling.  
 At det er nyttig og energigivende for alle parter å jobbe sammen.  
 Et samarbeid med lokalt næringsliv om kompetanseutvikling og arbeidskraft 
 Kompetanseutvikling og samarbeid med rådgivere i regionen (grunnskole, 

videregående skole, veiledere i NAV, kommunal voksenopplæring, studieveiledere 
ved HBV og andre). 
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 Være et ressurssenter som sørger for profesjonalisering av karriereveiledning og 
offentlige tjenester i regionen. 

 Være en samarbeidspartner i spørsmål om realkompetansevurdering og 
kompetanseutvikling sammen med OPUS og kommunal voksenopplæring for voksne. 

 Oppdatert kunnskap om den nasjonale og internasjonale utviklingen innen fagfeltet. 
Ha et forebyggende perspektiv (nå personer før de blir sykemeldt, før de velger feil 
utdanning og før de blir stønadsmottakere i NAV)  

 
Lokalisering 
Lokalene må ha god tilgjengelighet og bør ligge nær sentrum i Hønefoss med gangavstand til 
buss, videregående skoler og NAV. Det bør også være mulig å bruke rullestol i deler av 
lokalet. Det er flere aktuelle steder i Hønefoss og arbeidsgruppa anbefaler å vurdere en 
samlokalisering med andre aktuelle parter.  
 
Arbeidsgruppa mener følgende bygninger/lokaler er aktuelle for et karrieresenter: 
 
Storgata 14. «Det Gule huset» Gammelt fylkeskommunalt bygg i tilknytning til Ringerike 
vgs. Lokalene er oppgradert de senere år og noen rom brukes i dag til spesialundervisning 
samt en IKT-konsulent i fylkeskommunen. Bygget ligger svært sentralt med inngang både fra 
Storgata og mot skolen (rampe for rullestol) Det er godt egnet for samlokalisering og 
samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling (3 personer) og den nye stiftelsen 
BuskerudMusèene (3 personer) ønsker lokalisering sammen med et karrieresenter i dette 
bygget, noe også rektor Ragnvald Lien vurderer som en fordel for aktiviteten ved Ringerike 
vgs. 
       
Vikenbygget (deler av bygningen leies av Ringerike kommune) 
Bygningen er privat eid og ligger også blant annet mot Storgata. Det er foreløpig uklart hvilke 
deler av bygget som kan være aktuelt for et karrieresenter.. 
  
Nordre Torg (deler av bygget leies av Ringerike kommune) 
Kommunen bruker i dag deler av bygningen til Frivillighetssentralen. Ligger på nordsiden av 
by-brua og er privat eid. Lokalene kan by på noen utfordringer for funksjonshemmede. 
 
Sentrumskvartalet. Eies av Tronrud eiendom. Sentralt beliggende med heis og store 
glassflater mot fellesrom. I bygget er det også folkebibliotek, kino og noen butikker.    
 
 
Arealbehov 
Arbeidsplass til tre personer med mulighet for møteaktivitet og samtalerom. Arealbehovet  
avhenger av hvor mange som eventuelt kan samarbeide om felles arealer.  
 
 
 
Individuelle brukere  
 
Karriereveiledning kan sees på som en hjelp til å finne veien gjennom utdanning til et 
fremtidig yrke. Stadige strukturendringer i samfunnet og omstilling i arbeidslivet; gjør at flere 
voksne trenger informasjon og motivasjon for å mestre og orientere seg om muligheter for 
kompetanseutvikling. På karrieresenteret kan voksne få hjelp til å ta velfunderte valg, basert 
på egne styrker, verdier, muligheter og interesser. Brukerne får informasjon og hjelp av 
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oppdaterte veiledere som har nærhet til og kompetanse om arbeidsmarkedet og dets behov. Vi 
tenker karriereveiledning i et livslangt perspektiv.  
 
Mange voksne må av ulike grunner bytte arbeid flere ganger i løpet av livet. Det er ikke alltid 
like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret kan hjelpe enkeltpersoner i denne 
prosessen. Det individrettede karriereveiledningsarbeidet består i hovedsak av følgende 
elementer: 
 
Selvforståelse 

-          Sterke og svake sider 
-          Interesser, verdier, evner og ferdigheter 
-          Realitetsorientering 

Informasjon 
-          Utdanningssystemet 
-          Arbeidsmarkedet, yrker og jobbmuligheter 
-          Lover og regler 

Valgkompetanse 
-          Være i stand til å ta selvstendige valg 
-          Vurdere konsekvensene av valgene 

 
 
 
I praksis kan dette bestå av følgende aktiviteter ved karrieresenteret: 

 Individuelle karriereveiledningssamtaler  
 Gruppeveiledning  
 Interessekartlegging (vip24)  
 Kartlegging av realkompetanse  
 Hjelp til å skrive jobbsøknader og CV  
 Informasjon om utdanning (alle nivåer) og yrker  
 Informasjon om voksenrett til grunn- og videregående skole  
 Informasjon om opptak til høyere utdanning  
 Informasjon om mulighet for realkompetansevurdering (avkortet opplæring) 

 
Karrieresenteret som et kompetanse- og ressurssenter  
 
Karrieresenteret skal være et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skole og NAV, samt 
kommuner og næringsliv.  
Nav-kontorene ønsker at tjenesten må utgjøre en forskjell fra det NAV kontorene gjør i dag 
og at samspillet gir et positivt bidrag i saksbehandlingen.   
Karrieresenteret skal være et supplement til NAV og fylkeskommunen sine øvrige 
veiledningstjenester. Karrieresenteret skal:  
 
 

         Tilby individuelle samtaler med rådgivere i grunn- og videregående skole og andre 
veiledere 

         Tilby informasjonsservice om ulike utdanningsmuligheter, jobbsøking, inntaksregler 
og krav for å komme inn på ulike studier. 
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         Vurdere og informere om mulighet for godkjenning av utenlandsk utdanning inn i det 
norske utdanningssystemet.   

         Tilby trekantsamtaler sammen med rådgivere i skoleverket eller ansatte i NAV.  
         Få kursing om etablererveiledning, arbeidsmarkedssituasjonen i regionen av NAV, 

om hvordan OT jobber, tett kontakt med kommunal og fylkeskommunal 
voksenopplæring, tett samarbeid med OPUS om realkompetansevurdering, 
Opplæringskontorer m.v. 

        Knytte nettverksrådgiverne til karrieresenteret gjennom faste samlinger. 
 
 
 
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv  
 

         Kursing av de ansatte på karrieresenteret/NAV veiledere/skolefolk osv. om 
behovet/hvor skoen trykker, trender 

         Skape en bro mellom skole/arbeidsliv/kurse lærere og andre i hvordan ta kontakt med 
bedrifter 

         Ta vare på gode ideer og styrke innovasjon. Gründer-camp 
         Være en døråpner til rett instans for bedrifter som henvender seg  
         Bistå næringsliv med kompetanse om lokalt arbeidsmarked 
         Bistå med analyse/statistikkarbeid og prosjekter 
         Opprette og administrere fond, administrere støtteordninger, VOX-midler, EU-midler 

osv, sette i gang med å få en oversikt over det som finnes. 
 

 
 
Markedsføring 
 
Karrieresenteret skal markedsføres med vekt på følgende elementer: 
 

 Brosjyre og profileringsmateriell  
 Besøke nøkkelpersoner og organisasjoner i kommunene  
 Artikler i medier  
 Fellesannonser for kommunene i lokalaviser. (Ringerikes Blad og Bygdeposten)  
 Informasjon via nettsider til kommunene og fylkeskommunen  
 Egen nettside for karrieresenteret i samarbeid med de andre karrieresentrene som 

etableres i fylket  
 Info-materiell til fastleger, kommuneleger, treningsstudioer, fysioterapeuter og 

psykologer 
 
NB! Dette i samarbeid med de andre karrieresentrene i fylket for å skape relativ lik 
profilering, men med lokal tilpasning. 
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Forslag til navn på karrieresenteret:  
 
Arbeidsgruppa foreslår at et nytt karrieresenter skal hete Karriere Ringerike 
 
Andre forslag: 
Kompetanse og utviklingssenter 
Senter for utvikling og kompetanse 
Karriere Midt-Buskerud 
Utviklingens hus 
Utviklingshuset 
 
 
 
Anbefalinger fra arbeidsgruppa  
 
Arbeidsgruppa anbefaler å etablere et karrieresenter for regionen (Ringerike og midt-
Buskerud) og ser nytten av å samarbeide på tvers av etater. Vi mener dette vil gi en merverdi 
både for befolkningen og oss som forvaltningsorgan. Personer vil kunne få raskere veiledning 
av profesjonelle karriereveiledere og et frittstående karrieresenter gir bedre mulighet for å 
utvikle nye tjenester. Vi anbefaler "en dør inn" strategi hvor alle skal få et svar på sine 
spørsmål eller kanaliseres videre til rette instans.  
Vi tror på en mer helhetlig karriereveiledning hvor individets ønsker og arbeidslivets 
muligheter sees i sammenheng. 
 
Læring, næring og kultur har sammenheng. Arbeidsgruppa mener derfor at et karrieresenter 
bør samlokaliseres med andre utviklingsaktører der dette er mulig. 
Vi mener at Storgata 14 i Hønefoss sentrum er et slikt sted. 
Vi tror at et slikt miljø vil være et tilbud som blir større og mer slagkraftig når flere personer 
som jobber med veiledning og utvikling av voksne, spiller på samme lag og utfyller 
hverandre. Arbeidsgruppa mener også det er viktig å tenke karrieresenter inn i et bredere 
samarbeid med  næringsliv og regionalt utviklingsarbeid. 
 
Denne strategiske tankegangen er godt forankret i arbeidsgruppa. Anbefalingen er derfor en 
rask etablering av et karrieresenter med en leder-ressurs, for utvikling av tilbud og kvalitet på 
veiledningstjenesten i regionen og som en del av Buskerud. Eksisterende karriereveiledning er 
organisert sammen med Opus Ringerike karrieresenter. Tilbudet dekker samme geografiske 
området som beskrevet for et frittstående karrieresenter. Dette gjelder også for tilbudet i midt-
Buskerud. Under forutsetning av at dagens karriereveilederstilling overføres til et eget 
karrieresenter vil det derfor ikke være behov for noen omfattende etableringsfase. Det vil 
imidlertid være viktig å tilføre flere ressurser slik at et senter kan utvikle og levere tjenester 
som beskrevet i rapporten.    
 
Arbeidsgruppa mener det er viktig med en lokal forankring som også ansvarlig-gjør 
samarbeidspartene i et karrieresenter. Vi anbefaler derfor at det etableres en regional 
referanse- eller styringsgruppe for senteret. Vi tror dette kan være en viktig støttefunksjon for 
karrieresenteret og ivareta store geografiske ulikheter i de fem kommunene. 
 
Arbeidsgruppa anbefaler at prosjektleder Kjersti Dovland arbeider videre med en etablering 
av et karrieresenter for regionen og at dette åpnes i løpet av tredje kvartal 2014.  
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Vedlegg 1. 
 
 
Eksempel på flere aktiviteter knyttet til karrieresenter som kompetanse- og 
utviklingssenter: 
  
- Informasjon om kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet 
- Informasjon om privat virksomhet og etablering 
- Retter og plikter i arbeidsforhold 
- Arbeidsmarkedet og trender 
- Samfunnsspørsmål (spesielt mot minoritetsspråklige) 
- Bringe folk sammen i nettverk 
- Etablere og gjennomføre prosjekter 
- Lage kurs- og konferanser. Eks: 

o Grûndercamp 
o "Sjef i eget liv" (ref. Papirbredden Karrieresenter) 
o Jobbsøkerkurs 
o Karriereveiledning og kompetansekartlegging for innvandrere (ref. OPUS 

Karriere Kongsberg) 
o Hverdagsøkonomi for ungdom 
o Korte temakurs for rådgivere 
o Fokus på å "designe" egen karriere  
o MOOC (massive open online course) som utdanningsform 
o Jobbjakt for eldre 
o Innføring i læringsplattformer 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/294-3  Arkiv: PLN 345  

 

Sak: 177/14 

 

Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.10.2014: 

 

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.: 14/294-2  Arkiv: PLN 345  

 

Sak: 103/14 

 

Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/294-1   Arkiv: PLN 345  

 

Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny 

regulering, oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

 

Sammendrag 
Forslaget til reguleringsplan "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud" er utarbeidet av 

Statens vegvesen med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 

3-7. 

 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 

14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en kjørefeltbredde på 6,5 m 

(samlet for begge felt). Risikoen for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i 

ÅDT. For strekningen på E16 fra Gihle til Botilrud er det derfor et stort potensiale for 

ulykker.  

 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og 

Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i 

prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og 

naturressurser.  

Prosjektet tar også for seg oppgradering av busstopp og gangvei og bidrar til en stor heving 

av kvaliteten ved utførelsen av disse. 

 

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

 Plankart “0605_ Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud ” i målestokk 1:1000 



 Forslag til reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget ble opprinnelig fremmet med forslag til etablering av rundkjøringer på 

Gihletoppen og på Steinssletta. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen grunnet beslag av 

landbruksjord er prosjektet nedskalert. Forslaget som fremmes til sluttbehandling er et miljø 

og trafikksikringstiltak. Endringen har hatt konsekvenser for hvordan enkelte hensyn, særlig 

støy, er håndtert i planen. 

 

Utbedringene av E16 mellom Gihletoppen og Botilrud vil i sin helhet følge eksisterende 

veg. På strekningen fra kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen etableres det ikke 

midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver 

side.  

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av tverrprofil for S5 

(figur under) som innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at 

skulderbredden økes fra 1,5 m til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for 

utrykningskjøretøyer.  

 
Tverrprofil for S5, 12,5m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen 

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra 

Giletoppen til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer 

ca 8150 – 8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på 

strekningen i hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot 

utglidning. For å sikre fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette 

området som en del av tiltaket.  

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Botilrudkrysset vil få samme prinsippløsning 

som den har i dag. 

 

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt 

utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus. 

Holdeplassen på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på 

østsiden av E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien. 

 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 

ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 

med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 

fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 



Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 

langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 

etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 

tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

 
Prosjektet defineres som et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 

endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 

støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, ønsker ikke Statens 

Vegvesen å gjennomføre spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  

I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 

forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 

stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 
Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 

utgjør motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte 13000 m2. All dyrket mark skal 

tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 

mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med 

et flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 

vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 

utgjør ca 4600 m2. 

 

Forholdet til gjeldende planer 
Planforslaget anses i tråd med overordnet, gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike 

(2007 – 2019 vedtatt 30.08.2007). I planområdet er det vist LNF-område, boligområde og 

parkering. 

Planen overlapper reguleringsplan "192 Ringåsen 2" men fører ikke til endring av formål. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 

med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7.  

Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av oppstartsvarsel, utarbeider 

høringsforslag og tar seg av høring og offentlig ettersyn med kommunen som høringspart. 

Ringerike kommune har vært positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7 med 

tanke på at planen er en del av en plan som strekker seg fra nabokommunen Hole og at 

normal behandling i de to kommunene kunne ført til vesentlig ulempe i forhold til fremdrift. 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.02.2013-22.03.2013. 

På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud samt andre innspill ble 

planforslaget endret og nytt forslag ble sendt på begrenset høring ved brev datert 02.09.2013 

med frist 20.09.2013. 

 

 

Merknader til planforslaget 



Ettersom planforslaget har endret seg dramatisk etter fremlagt forslag til oppstart og 

ordinært offentlig ettersyn anser rådmannen det mindre relevant å kommentere innspillene 

til disse. I siste forslag som ble sendt på en begrenset høring er endringene av dagens 

forhold for berørte grunneiere små. Rådmannen anser at fristen for innspill var i korteste 

laget, men har ikke fått tilbakemelding fra grunneiere eller andre om problemer med dette. 

På bakgrunn av dette anser rådmannen at forslaget som nå fremmes for sluttbehandling ikke 

medfører vesentlig ulempe for berørte parter. 

Rådmannen anser likevel at forholdet til støy er uheldig. Ettersom planen ble endret fra 

ordinær veiplan til et trafikksikkerhetstiltak har Statens Vegvesen i sine kommentarer til 

innspill, avvist avbøtende støytiltak. Rådmannen anser at det er fornuftig å følge anbefaling 

fra Fylkesmannen ved å følge den praksisen Statens vegvesen i støyrapporten har opplyst 

om, og dermed tilby avbøtende tiltak for bebyggelse i rød sone. Rådmannen anbefaler på 

bakgrunn av dette at bestemmelser om støy tas inn i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. 

 

Rådmannen har ellers ingen kommentarer til Vegvesenets svar på merknader gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Støy. Da reguleringsplanen ble startet opp la den opp til endring av kryss i tillegg til 

oppføring av midtdeler. Det ble da utredet støy og det ble formidlet at støyskjerming ville 

utføres i tråd med gjeldende retningslinjer. Etter innsigelse fra Fylkesmannen på beslag av 

dyrket mark har prosjektet endret karakter ved at rundkjøringene som opprinnelig var 

planlagt er tatt bort. Dette har medført at prosjektet er omklassifisert til et rent 

trafikksikkerhetstiltak. Endringen medførte ikke vesentlig endring av støyforholdene. SVV 

har gjennom begrenset høring gjort kjent at de anser at tiltaket har endret karakter og at 

støyskjerming ikke lenger vil bli utført. 

 

Kommunen som planmyndighet kan legge inn krav om støyskjerming. I den aktuelle planen 

bidrar ikke selve tiltaket vesentlig til økt støy og SVV ønsker ikke å støyskjerme da dette 

bidrar til å heve kostnadene. Mange mindre trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 

etablering av gang/sykkelvei har ofte begrensede rammer og det virker da uhensiktsmessig å 

pålegge ekstrakostnader ved støyskjerming som kan gjøre at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. Dette antas ikke å være en like stor utfordring i dette prosjektet da planen 

ellers er vesentlig forenklet. I den aktuelle planen vil antallet boliger som blir liggende i rød 

støysone (uegnet for etablering av bolig) øke fra 6 til 13 enheter. Økningen vil imidlertid 

ikke bli mer enn 3dB og det anses ikke at økningen vil bli særlig merkbar.  

 

Statens Vegvesen har egne retningslinjer for bruken av T-1442 (Støyretningslinjen) i 

forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. 

"i. For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB, 

gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 

det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.  

ii.  

For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og 

innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer 

innendørs støynivå under 30 dB.  
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye.'" 

 

 



Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at Statens Vegvesen gjennom detaljreguleringa tar sikte på 

å forbedre trafikksikkerheten på strekningen fra Botilrudkrysset til kommunegrensa. 

Kollektivtiltakene og tiltak for gående og syklende gjør at prosjektet vil ha svært positive 

konsekvenser for myke trafikanter i området. 

Rådmannen anser også at summen av tiltakene som inngår i planen vil bedre den visuelle 

opplevelsen av området. 

 

Ringerike kommune har ved flere anledninger tidligere ytret ønske om at også Hønenkrysset 

bør tas med i reguleringa. Statens Vegvesen har ikke fulgt anmodningen, men har i stedet 

startet opp separat planlegging for forbedring av Hønenkrysset. Rådmannen anser at dette 

ivaretar kommunens interesser på en god måte.  

Byggestart for prosjektet det reguleres for er satt til 2017-2018. På spørsmål om dette til 

Vegvesenet har Rådmannen fått opplyst at tidlig vedtak likevel er ønskelig. Hønenkrysset er 

gitt høyere prioritet med planlagt ønsket byggestart 2016. Masser fra dette prosjektet og evt. 

andre omkringliggende prosjekter kan da benyttes til motfylling på Botilrud. Planen må da 

være vedtatt og arkeologiske funn må være ferdig utgravd.  

 

Fylkesmannen har i sine brev også bedt Statens vegvesen ta inn bestemmelser angående 

støy. Rådmannen mener det er grunn til vurdering av om kommunen skal bruke sin 

anledning til å innføre krav til støyskjerming i tråd med vegvesenets egne retningslinjer, det 

vil si støyskjerming i rød sone der dette kan gjøres uten urimelige ekstrakostnader. 

Støysituasjonen for berørte naboer til veien vil ellers ofte økes gradvis, uten at det oppstår 

anledning for å utføre avbøtende tiltak.  

I vedlagte støyrapport gjøres det rede for hvordan Støyretningslinjene praktiseres i Statens 

Vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveier. Denne tilsier at støytiltak 

skal tilbys for boliger som ligger i rød sone. For boliger i gul sone tilbys støytiltak når 

endringen medfører økning av støy på mer enn 3 dB. Det er videre oppgitt at anbefalingene 

gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. 

Rådmannen anser det fornuftig å innarbeide bestemmelser om støy i henhold til Vegvesenets 

anbefalinger ved vegutbedring og sikkerhetstiltak på eksisterende veg, og har derfor lagt inn 

dette som forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg: 
Plankart, datert 18.01. 2013, mottatt 24.08. 2014 

Bestemmelser, datert 31.07. 2014 

Planbeskrivelse, datert 24.08. 2014 

Støyutredning, datert 05.12.2012 

 

Lenker 

 
Offentlig ettersyn 

Begrenset høring 

 

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, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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REGULERINGSBESTEMMELSER  

for detaljreguleringsplan nr. 0605_382, ”Midtdeler Vik-Botilrud” 
 

Utarbeidet av Statens Vegvesen, 20.11.2013 

Sist revidert RKO, 31.07.2014 
 

Offentlig høring 08.02.2013-22.03.2013 

2.gangs behandling i planutvalget 

Formannskapet 

Vedtatt av kommunestyret 

 

 
§1 Planens Formål 

Hensikten med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten langs E16 ved at 

kjøreretningene skilles med midtdeler 

 

§2 Planavgrensning 

Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

 

§3 Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5.2: 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg: kjøreveg/offentlig kjøreveg (o_V1, V2-V7) 

- Gang- og sykkelveg/fortau (GS1, GS2, GS3, GS4) 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg  

- Kollektivholdeplass/plattform/lehus 

 

Landbruks, natur og friluftsformål § 12-5.5 

- LNF-område: Jordbruk 

 

 

I planområdet angis følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 

 

Områdebestemmelser 

- Midlertidig anlegg- og riggområde 

 

Sikringssoner 

- Frisikt 

 

§ 4 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. Jamfør 

plan- og bygningslovens § 12-7: 

 

 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 
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§ 4.1 Universell utforming:  

Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, slik at de kan 

benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 

§ 4.2 Avkjørsler   

Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha 

atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke 

kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Bredde på avkjørsler tilpasses eksisterende 

bredder. 

 

§ 4.3 Forurenset grunn: Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal 

ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens § 7. 

 

§ 4.4 Kulturminner:  

Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd første punktum. 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 

tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller 

fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen 

varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

 

§ 4.5 Midlertidig anleggsbelte/riggområde 

Områder med midlertidige anleggsbelter / riggområder (bestemmelsesområder) er vist med 

svart stiplet skravur på plankartet på andre formål. Disse områdene kan benyttes til anleggs- 

og riggområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidet er utført, skal arealene 

istandsettes. Bestemmelsene om de midlertidige anleggs- og riggområdene opphører når 

kommunen har fått melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt.  

 

Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger. Landskap og 

vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  

 

§ 4.6 Anleggsperioden 

Forskrifter og retningslinjer om begrensning av støy i anleggsperioden skal følges. Ved behov 

skal det gjøres tiltak for å unngå støvspredning i anleggsperioden. 

 

Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer framkommelighet for biltrafikk, 

kollektivtrafikk, gående og syklende. 

 

 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 
 

§ 5.1 Kjøreveg 

Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, rekkverk og andre anlegg som naturlig 

tilhører veg. I profil ca 7880 – 8000 etableres det ikke midtdeler. Her reguleres E16 til en 

vegbredde på 9 m, derav kjørefeltbredde på 3,5 m og vegskuldre med bredde 1 m. I profil ca 

8080 – 8725 reguleres E16 med en bredde på 13 m, derav kjørefeltbredde på 3,75m, skulder 

på 1,75m og midtdeler på 1m med 0,50m skuldre på hver side av midtdeleren.  
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§ 5.2 Gang- og sykkelveg 

GS1 og GS2 er en eksisterende gs-veg som ikke blir endret som følge av tiltaket. Det tillates 

opparbeidet vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelvegen. 

GS3 er en kombinert gs-veg og adkomstveg for eiendommene på vestsiden av Giletoppen. 

GS4 er en fortausløsning med varierende bredde for adkomst fra Ringåsen til bussholdeplass. 

§ 5.3 Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 

Området skal brukes til holdeplass for buss og venteareal. Det tillates oppført leskur og 

gatemøblering i tråd med formålet. Området skal ha universell utforming. 

§ 5.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Arealer vist som annen veggrunn – teknisk anlegg, omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, 

grøfter og rabatter. Arealene skal tilsås. Opparbeidelse skal være ferdigstilt i forbindelse med 

overlevering av veganlegget. 

§ 5.5 Mindre justeringer av formålsgrenser 

Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område "Veg - Annen veggrunn", vil kunne skje 

som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i 

kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra 

det som framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål 

forutsettes benyttet som tilstøtende formål. 

  

 

 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 5) 
 

§ 6.1 LNF-område 

Reguleringsbestemmelser følger gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for tilgrensende 

område. 

 

§ 6.2 J1 og J2 – Landbruk 

 Område J1 skal brukes til omlegging av Ringåsveien dersom dette blir nødvendig av 

geologiske årsaker ved arbeid med fjellskjæringen – utglidning e.l. Dersom dette ikke blir 

nødvendig av anleggstekniske årsaker, skal området ikke berøres av anleggsvirksomheten. 

 

 Område J2 utgjør en motfylling som er viktig for å unngå utrasing av E16. Det er derfor ikke 

tillatt å gjøre større inngrep i dette området. Området kan dyrkes. 

Eksisterende dyrkbart areal tilbakeføres. 

Det skal gis tilbud om opparbeiding av nytt mulig dyrkbart areal ved J2. 

  

 

§7 Hensynsoner 

 
§7.1 Sikringssone – Frisiktsone (140):  

I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers 

nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over 
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tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer 

sikten tillates. 

 

 

§7.2 Midlertidig anleggs- og riggområde (Pbl §12-7.1) 

Område for midlertidig anleggsbelte/riggområde er vist med svart stiplet skravur på 

plankartet. Området kan brukes til anleggs- og riggområde så lenge anleggsarbeidene pågår. 

Når anleggsarbeidet er ferdig, skal arealene settes i stand. Landskap og vegetasjon innenfor 

anleggsbeltet skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  

 

 

§8 Rekkefølgebestemmelser(Pbl § 12-7, nr. 10) 

 

 

§ 8.1 Midlertidig anleggsbelte / riggområder  

Midlertidig anleggsbelte / riggområder skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller 

så snart som mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 

 

§ 8.2 Kulturminner 

Før iverksetting av tiltak på strekningen der kulturminnene ligger, skal det foretas arkeologisk 

utgraving av den ene berørte automatisk fredete kulturminnelokaliteten i planområdet, id 

169711/bestemmelsesområde #3 på plankartet. 

 Id 169701/bestemmelsesområde #1 og 169702/bestemmelsesområde #2 kan fjernes uten 

vilkår om arkeologiske utgravinger. 

 

 Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 

slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 

 

§ 8.3 Landbruk. 

Landbruksarealer skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig 

påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 

 

 

 

 

 



 

  

Region sør 
Drammen kontorsted 

Dato:  24.08.2014 
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FORORD 

Hva er en reguleringsplan 

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 

Reguleringsplanens innhold 

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan 
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg 
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen 
ofte en tekstlig planbeskrivelse. 

I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 

Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte 
med supplerende tegninger. 

Behandling av reguleringsplan 

Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader er 
ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke 
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 

Klage på vedtatt reguleringsplan 

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 1-
9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9. 
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1 INNLEDNING 

Forslaget til reguleringsplan «Midtdeler Vik - Botilrud» er utarbeidet av Statens vegvesen 
med bistand fra Asplan Viak AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. Forslaget til 
reguleringsplan omfatter utvidelse av eksisterende veg, og Ringerike kommune har vært 
positive til behandling etter plan og bygningslovens § 3-7. 

Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Ingvild Skaug. Oppdragsleder hos Asplan Viak 
as har vært Kristi K. Galleberg. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og 
bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. 
 
Plan ID: 0605_382 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 
lokalavisen Ringerikes Blad. Det ble også informert om oppstart på Ringerike kommune sine 
hjemmesider. 

Planforslaget har vært tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 
2, Drammen) og hos Ringerike kommune på Servicetorget i Hønefoss. 

Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn ble kunngjort i Ringerikes Blad, samt på 
Ringerike kommunes nettside. Grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater ble tilskrevet. 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 08.02.2013. Frist for å komme med merknader til 
planforslaget var 22.03.2013. Kulturminnemyndighetene hos Buskerud fylkeskommune fikk 
utvidet høringsfrist for å foreta supplerende registreringer av kulturminner. 

Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Lindstøl 

Statens vegvesen har behandlet innkomne merknader, og vurdert eventuelle endringer, før 
planen nå blir sendt til kommunestyret for behandling og vedtak. 

Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune. 
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2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger langs E16 på strekningen mellom kommunegrensa mot Hole kommune 
og Botilrud. Strekningen er ca 1 km og starter i kommunegrensa og strekker seg til Botilrud. 

Det er i dag fartsgrense 70 km/t på strekningen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Figur 2-1: Oversiktsbilde. Rød strek markerer prosjektets utstrekning langs E16. 
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2.2 Problemstilling 

E16 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og har en årsdøgntrafikk på 13 - 
14000. Strekningen mellom Gile og Botilrud har i dag to felt og en bredde på 6,5 m. Risikoen 
for ulykker øker markant når trafikken passerer 8 – 10000 i ÅDT. For strekningen på E16 fra 
Gile til Botilrud er det derfor et stort potensiale for ulykker.  

2.3 Formål med planen 

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gile og Botilrud 
ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i prosjektet er 
å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og naturressurser.  

Reguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. 
Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 
tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen.  

Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal 
en sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 
interesser gjennom informasjon og medvirkning. 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Forhold til andre planer 

3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser 

Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer. 

3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune 

Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I 
planområdet er det vist LNF-område, boligområde og parkering. 

3.1.3 Gjeldende reguleringsplaner 

192 Ringåsen 2, Ringerike kommune, vedtatt 28.09.1989 

345 Fv158. Med G/S Botilrud – Helgelandsmoen, forventes vedtatt i løpet av 
høringsperioden. 

E16, Ringerike kommune  



 

 

 

Planbeskrivelse Ringerike kommune 8 
 

3.2 Redegjørelse om Naturmangfoldsloven §§ 8 - 12 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking (§§8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i 
offentlige kartdatabaser og befaringer. Det er foretatt registrering av både truede og 
fremmede arter langs strekningen. Dette skal tas hensyn til i videre planlegging.  
Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor 
som oppfylt. 
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4 EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Trafikkforhold og vegstandard 

E16 har skiltet hastighet på 70 km/t i planområdet og har en trafikkmengde (ÅDT) på 13900 
kjøretøy pr døgn ved Botilrud (2011). Dagens E16 har på strekningen et kjørefelt i hver 
retning og langsgående gang- og sykkelveg på vestsiden av E16 fra kommunegrensen mot 
Hole kommune og til krysset med Søndre Ringsåsen. Derfra går gang- og sykkelvegen i 
egen trase, nordvestover mot Gomnesveien. 

På strekningen er det i dag to vegkryss, T-kryss med Gilegata og X-kryss med Søndre 
Ringåsen/Gilebakken. I tillegg er det private avkjørsler. Begge kryssene har god sikt. 

Gihle bussholdeplass ligger på strekningen. Botilrud holdeplass ligger rett nord for 
planområdet og Sonerud holdeplass er nærmeste holdeplass sør for planområdet. 
Strekningen trafikkeres av TIMEkspressens linje 4, Hønefoss – Oslo, lokalrute 210 Hønefoss 
- Sollihøgda, og lokalrute 211Vik – Røyse – Hønefoss. 

Det er vegbelysning på hele strekningen i dag.  

E16 er en av hovedfartsårene fra østlandet til vestlandet. På 16 fra Gile til Botilrud er det 
derfor et stort potensiale for ulykker.  

I perioden 2002-2011 er det registeret 4 politirapporterte ulykker på aktuell strekning av E16 i 
Ringerike kommune. Alle ulykkene er påkjøring bakfra. 

Det var ingen dødsulykker i perioden. Det var en ulykke med alvorlig skade der motorsykkel 
var involvert. De øvrige tre ulykkene involverte bil og kun lettere skader. Tre av ulykkene har 
skjedd på høst/vinter og en på sommerføre. 

4.2 Landskapsbilde 

E16 går igjennom områder med ulik landskapskarakter innenfor planområdet. Fra syd stiger 
vegen svakt opp fra det åpne, flate landskapet på Steinssletta. Videre går vegen langs en 
fjellskjæring og et skogbelte, før den svinger seg ut mot et nytt, åpent rom på Botilrud. 
 
Steinssletta er av Statens landbruksforvaltning vurdert til å være et av 20 utvalgte 
kulturlandskap og representerer flatbygdene. Det unike landskapet er skapt gjennom 4000 
års jordbruksdrift og er avhengig av videre drift for å kunne opprettholdes. 
Kulturlandskapet ved Steinssletta er dominert av et stort, nærmest flatt åkerlandskap 
omkranset av kalkåser og vegetasjonsbelter. Steinssletta strekker seg fra Steinsåsen i sør til 
Søndre Ringåsen i nord. Landskapsrommet sletta ligger i oppleves som åpent og gir godt 
utsyn. Rommet er i stor skala. Vegen skjærer som en rett linje gjennom jordbrukslandskapet, 
med åkre på begge sider. 
 
Fram til Giletoppen ligger traseen innenfor Steinssletta kulturlandskap. I denne enden av 
Steinssletta stiger terrenget og landskapet får en mindre skala. Tun og enkeltbygg ligger 
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spredt i landskapet, både langs vegen og lenger opp mot åssidene. De mange tunene og 
grendene gjør Steinssletta til et innholdsrikt og flott kulturlandskap og preger i stor grad 
landskapsbildet. 
 
Planområdet er dominert av kalkåsen Ringåsen. Vegen skjærer seg gjennom Ringåsen på 
vestsiden av åsen. På vestsiden av vegen er det en bratt skråning, men utsyn mot det åpne 
kulturlandskapet begrenses av krattskog. 
 

4.3 Vegtrafikkstøy 

Pr. i dag viser støysoneberegninger at 5 boliger har en eller flere fasader med Lden= 65 dBA 
eller mer (rød støysone). Ved framskriving av trafikktall til 2034, men med uendret E16, vil 13 
boliger ligge i rød støysone. 

En del boliger, fortrinnsvis i Ringåsen har støyutsatt fasade i området Lden= 55 – 65 dBA.  

4.4 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 

4.4.1 Natur 

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på 
nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold 
(Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 2007). Kartleggingen 
av naturtyper er basert på DN-håndbok 13- oppdatert versjon 2007- med 56 prioriterte 
naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold. 

Kilder til informasjon er foruten egen kartlegging, Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase 
(www.naturbase.no), artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), samt 
dokumentasjon fra naturtype- og viltkartlegging, spesielt fra Statens vegvesen (2008). 
Rødlistekategorier følger Lindgaard m.fl. (2011) mens risikokategorier følger Gederaas 
m.fl.2012.  
 
I nordenden av Steinssletta, ved Botilrud er det flere arealer med lauvskog, men disse 
områdene er relativt sterkt påvirket og innehar en relativt triviell flora. På sørvestsiden av E16 
er det et belte mellom E16 og dyrket mark med gråordominert og forholdsvis ung skog som 
kan karakteriseres som gråor-heggeskog med et artsinventar karakteristisk for slike unge 
gråor-bestander. Denne skogen har ikke slike kvaliteter at den kan kartlegges som 
naturtypelokalitet, selv om det ble registrert flere asketrær (rødlistekategori NT=nær truet) av 
moderat størrelse i området.  
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Figur 2. Ung oreskog på vestsiden av E16 ved Botilrud. 

På østsiden av vegen ved Botilrud er det et par høye, delvis loddrette vegskjæringer som 
består av kalkstein og med et smalt belte med kratt og skog i overkant. Ingen verneverdige 
arter ble funnet her. I tilknytning til den sørligste skjæringen ved Braak gård er det små 
arealer sterkt kulturpåvirket. Ved foten av vegskjæringen (veggrøfta) finner vi en blanding av 
ruderatplanter («ugrasplanter») og arter knyttet til kalkberg og rasmarker. Verken her eller i 
bergveggen (vegskjæringen) ble det funnet verneverdige arter. 

Vegskjæringen er sannsynligvis av så ung alder at artsinventaret er noe begrenset. Nordre 
del av denne vegskjæringen har felter med total dominans av sibirbergknapp 
(svartelistekategori SE = svært høy risiko). Skog- og krattvegetasjonen i overkant av 
vegskjæringen er artsrik, men utgjør et smalt og sterkt kulturpåvirket belte med noe innslag 
av fremmede arter og har et lite areal. Det samme gjelder vegskjæringen og veggrøfta. For 
de aktuelle naturtypene som kan finnes her, «sørvendt berg og rasmark B01» og «kantkratt 
B02», stilles det krav til størrelse og utvikling (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som blir 
vurdert som ikke oppfylt for disse lokalitetene. Det er derfor ikke grunnlag for å kartlegge 
naturtypelokaliteter i dette området, og tiltaket vil ikke berøre lokaliteter av spesiell verdi i 
planområdet.  
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Figur 3 Fjellskjæring i kalkstein syd for Botilrud, sett nordfra 

4.4.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Ringåsen har i dag et godt nærmiljø. Steinsletta utgjør et flott kulturlandskap med spredt 
bebyggelse.  
 
Lokalvegruten fra Ringåsen, over E16 på Giletoppen og ned mot Gomnesveien er en mye 
brukt turveg for folk som bor i området.  
 
Mellom Norderhov gård og Frok går en viktig gang- og sykkkelvegforbindelse. Denne blir 
ikke vesentlig berørt av tiltaket. 
 
4.4.3 Kulturmiljø 

Kulturmiljøet på den sørligste delen av parsellen inngår som en del av det store og rike 
kulturmiljøet på Steinssletta.  

Det samlede kulturmiljøet på Steinssletta omfatter gårdsmiljø, fornminner og andre 
kulturmiljøer som kulturlandskap, kirkeruin og park. Kulturmiljøet har en særlig variert og rik 
kulturminnebestand, og er unikt i nasjonal sammenheng. Innenfor området er mange godt 
bevarte tun som er representative for ulike perioder, og enkeltbygninger og anlegg med 
svært høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Kulturmiljøet har som helhet høy grad av 
lesbarhet og stor opplevelsesverdi. Kulturmiljøet er bærer av nasjonalt viktig historie gjennom 
sagaenes fortellinger om Halfdan Svarte, tilknyttet Stein gård og Halfdanshaugen. I våre 
dager er området gjennomskåret av dagens E16, men det går også andre vegfar i området, 
blant annet lokalveger mellom de ulike gårdene. 
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Kulturmiljøet på den sørligste delen av strekket fra kommunegrensen Hole/Ringerike til 
Botilrud, er som resten av Steinssletta, rikt. Gårdene Rå, Gile og Bråk har alle avkjørsler fra 
E16 og er viktige elementer i kulturmiljøet i området. Den dyrka marka på begge sider av 
vegen har vært dyrket i flere tusen år og er et svært viktig historisk element i området. 
Dagens E16 ligger i traseen til den Bergenske Kongeveg som ble anlagt over sletta etter 
1814. 

Buskerud fylkeskommune har foretatt kulturhistoriske registreringer langs planområdet, og 
det er gjort tre funn av verneverdige kulturminner innenfor de første ca 200 meterne av 
planområdet. Disse kulturminnene ligger tett inn til eksisterende veg, to på vestsiden og ett 
på østsiden, slik at den foreskrevne sikringssonen strekker seg inn i eksisterende veganlegg.  

4.5 Grunnforhold 

Det er registrert varierende grunnforhold på strekningen. Vegen går i dag langs dyrket mark 
og spredt bebyggelse. Terrenget faller svakt fra kote +108 i sør til kote +90 i nord. Det er 
generelt flatt terreng i starten av området. Midtpartiet er delvis kupert og terrenghelningen 
øker kraftig i nordøst fram til parsellslutt. Fra vegen i retning nordvest er det relativt svakt 
skrånende terreng. Det er observert berg i dagen på deler av strekningen. 

Det er foretatt grunnundersøkelser i planområdet. Grunnundersøkelsene viser generelt 
lagdelte masser av matjord og torv over tørrskorpeleire. Under dette laget er det registrert 
generelt faste lag av siltig sandig leire. De innledende stabilitetsberegningene viser lav 
sikkerhet mot brudd og det er derfor behov for tiltak for å sikre vegfyllingenes stabilitet.  

Det er ikke registrert områder med kvikkleire i planområdet. 

4.6 Teknisk infrastruktur 

4.6.1 Avvanning og drenering: 

Reguleringsområdet syd for Gile har bra fall og har for det meste lukket drenering. Mye av 
dette overvannet blir ledet ut mot bekk med en krysning av E16 rett nord for Vangen. 

Reguleringsområdet nord for Gile har også bra fall. Vannet blir i hovedsak ledet ut til terreng 
på vestsiden av vegen. På siste del av strekket på vegen ned mot Botilrud blir vannet ledet til 
grøft i innerkant av vegen. Dette vannet ender i et lavpunkt ved p.nr 8690 der vannet blir 
infiltrert i bakken. 

Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det er 
to krysninger av E16, ved pnr.8050 og ved p.nr 8510.  

Det er ikke gjort undersøkelser om private ledninger i området.   
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4.6.2 Belysning 

På første del av strekningen er det tremaster på vestsiden med kabel i bakken. Ved Søndre 
Ringåsen går det over til tremaster på østsiden med EX-hengeledning. Ca 6 master før 
pendlerparkering går det over til metallmaster på vestsiden og kabel i bakken.  



Planbeskrivelse Ringerike kommune 15

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Normalprofil og vegstandard

Utbedringene av E16 vil i sin helhet følge eksisterende veg. På strekningen fra
kommunegrensa til og med krysset på Giletoppen i ca profil 8050 etableres det ikke
midtrekkverk, men vegen utvides til to kjørefelt med 3,50 m bredde og 1 m skulder på hver
side.

Fra krysset og nordover blir vegen utvidet til en modifisert variant av det profil som ligger til
grunn for dimensjoneringsklasse S5 i Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Modifiseringen
innebærer at total bredde utvides fra 12,5 m til 13,0 m ved at skulderbredden økes fra 1,5 m
til 1,75 m for å sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøyer.

Figur 5-1: Tverrprofil for S5, 12,5 m vegbredde. Mål i m. Håndbok 017, Statens vegvesen

For mer detaljer, se F-tegninger i planheftet for tekniske tegninger.

Vegen utvides i utgangspunktet mot vest fra kommunegrensen til Giletoppen. Fra Giletoppen
til Botilrud tas utvidelsen i hovedsak på østsiden. På strekningen profilnummer ca 8150 –
8420 gir dette en relativt stor fjellskjæring, mens dagens høye fylling på strekningen i
hovedsak beholdes uendret. Fyllingen har i dag for lav sikkerhet mot utglidning. For å sikre
fyllingen mot utglidning må det derfor etableres en motfylling i dette området som en del av
tiltaket.

Ny veg tilpasses eksisterende vegs geometri. Krysset ved Søndre Ringåsen vil få samme
prinsippløsning som den har i dag.

Det vises for øvrig til C-tegninger i planheftet med tekniske tegninger.

5.2 Kollektiv

Holdeplasser på strekningen rustes opp til dagens krav til standard. Dette betyr universelt
utformede holdeplasser med blant annet repos for av- og påstigning samt lehus.
Holdeplassen på vestsiden av E16 vil knyttes til gang- og sykkelvegen. For holdeplassen på
østsiden av E16 bygges det en ny gangforbindelse bort til Ringåsveien.
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5.3 Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen ligger på vestsiden av E16 fram til ca profil 8130, rett nord for krysset. 
Derfra svinger den eksisterende gang- og sykkelvegen mot vest, i egen trase adskilt fra E16. 

5.4 Universell utforming 

Gjeldende krav til universell utforming legges til grunn i prosjektet, slik at det nye 
veganlegget blir tilgjengelig for alle trafikanter.  

5.5 Kryssingsmuligheter 

Med etablering av midtrekkverk blir muligheten til å krysse E16 redusert. Langs den delen av 
E16 som det etableres midtrekkverk er det i dag ingen avkjørsler eller langsgående gang- og 
sykkelveg. Det er også stor høydeforskjell mellom E16 som på denne strekningen ligger 
mellom en skjæring på østsiden og fylling på vestsiden, slik at det ikke er noen naturlige 
kryssingspunkter for verken gående, syklende eller kjørende. Midtrekkverket vil derfor ikke 
være til hinder for kryssing av E16. 

5.6 Belysning 

Alle kabler blir lagt i bakken med ny løsning. Deformasjonsmaster benyttes og det vil være 
ulik bestykning etter behov. 250W for rettstrekk og intensivbelysning av vegkryss. 

5.7 Midlertidig anleggsbelte 

Det er ikke foreslått områder til riggareal i planen. Dette må entreprenør inngå egne avtaler 
med aktuelle grunneiere om. 

Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 
fyllingsfot. Unntakene gjelder der f.eks. bebyggelse gir mindre plass til anleggsbelte. På 
Giletoppen er det midlertidige anleggsområdet noe større for å gi plass til anleggsveger både 
langs toppen av fjellskjæringen på østsiden av E16 på vestsiden for å komme til med 
etablering av motfyllingen. 

Ved opphør av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og 
tilstand (underliggende arealbrukskategori). 

5.8 Støy 

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak uten utbedring av eksisterende veg. 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Merkbar endring av støynivå er det dersom 
endringen er mer enn 3 dB. I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en 
støyvurdering av hele området som blir berørt av tiltaket.  

Da ingen boliger vil få forverret støyforholdene med mer enn 1 – 2 dB, vil det ikke bli 
gjennomført spesielle støytiltak som en del av prosjektet.  
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I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 
forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover «normal arbeidstid», dvs at det vil være 
stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 
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6 KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Overordnede planer og mål 

Tiltaket vil bidra til å oppnå målsettingene i 0-visjonen og de overordnede målsettingene om 
lavere ulykkesrisiko og årlige reduksjoner i antall hardt skadde og drepte i trafikken. 

6.2 Risiko og sårbarhet 

Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegen. Det er utført en 
risikovurdering og en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. 

Etablering av midtdeler vil føre til økt trafikksikkerhet for trafikantene som ferdes på vegen. 
Etablering av midtdeler fjerner så å si alle møteulykker. 

Myke trafikanter får et bedre tilbud for ferdsel til og fra holdeplassen på østsiden av E16. 

6.3 Landskapsbilde 

6.3.1 Steinsletta – strekningen Hole grense - Giletoppen 

E16 over Steinssletta vil i stor grad følge dagens trase. Tiltakets lokalisering og linjeføring vil 
derfor ikke påvirke landskapsrommet i særlig grad. Breddeutvidelsen vil imidlertid bli et nytt 
element på sletta. Siden landskapsrommet er i en så stor skala, vil dette likevel ikke ha store 
konsekvenser for det overordnede landskapsbildet.  

Det vil bli satt opp ny vegbelysning og nye busskur på strekningen. Disse vil erstatte dagens 
møblement, og vil i liten grad påvirke landskapsrommet. Det er allikevel viktig at det velges 
møblement som gir et enkelt, transparent og stilrent uttrykk. Materialene skal fungere i 
landskapsrommet og sammen med møblementet før og etter Steinssletta, men kan allikevel 
ha et uttrykk som blir spesielt for Steinssletta, da dette landskapsrommet er et unikt 
kulturlandskap. Kabelføringen på den nye belysningen vil legges i bakken, noe som vil gi et 
mer transparent uttrykk enn dagens anlegg. 

6.3.2 Ringåsen 

Langs Ringåsen vil utvidelse av vegen kreve at man går inn i og utvide eksisterende 
fjellskjæring. For å unngå mer beslag av dyrket mark enn nødvendig, vil hele 
breddeutvidelsen tas på østsiden av E16 i dette området. Dette vurderes ikke som 
problematisk, da skjæringen blir forholdsvis lik dagens skjæring.  

Det vil bli fjernet mange trær og annen vegetasjon i forbindelse med vegbyggingen og 
motfyllingen. Dette vil få store konsekvenser for landskapsbildet på kort sikt, men etter en 
gjengroingsfase vil konsekvensen være liten.  

Etter innspill fra ulike høringsinstanser er det besluttet å sette opp midtrekkverk av typen Z-
ellips på strekningen. Z-ellips vil gi et transparent uttrykk, da det er en åpen konstruksjon og 
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har smale stolper. Dette vil være positivt for opplevelsen av landskapet, da den i liten grad 
hindrer sikt og vil tiltrekke seg lite oppmerksomhet. 

  

Figur 2 Tverrsnitt og illustrasjon av Z-ellips rekkverk 

Belysningen på strekket vil bli satt opp på vestsiden av vegen og kablene bli lagt i bakken. 
Dette er motsatt side fra i dag, men vil bli en helhetlig løsning, da strekkene sør og nord for 
Ringåsen har belysning på vestsiden. Dette vil ikke forringe landskapsbildet. 

6.4  Grunnforhold 

Sikkerheten mot utglidning av E16 er på deler av strekningen for lav allerede med 
eksisterende løsning. Det vil derfor være behov for tiltak for å forbedre stabiliteten uavhengig 
av tiltaket. Motfyllingen blir lagt i bunnen av dagens skråning og utformes med en flate med 
tilstrekkelig bredde og høyde inn mot skråningen. Mot vest legges fyllinggskråningen med 
helning 1:8 for at det skal være mulig å tilbakeføre hele motfyllingen som dyrket mark. 

 

 

Figur 3: Prisippskisse av motfylling 

6.5 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved oppgradering av bussholdeplasser og 
adkomster til disse. 

6.6 Jord- og skogbruk 

Utbedringen av E16 vil legge beslag på begrensede areal i nær tilknytning til eksisterende 
veg. Der traseen går over dyrket mark skal alt areal utenfor et enmetersbelte langs 
vegkanten tilbakeføres som jordbruksareal. Der vegen går gjennom eller ligger inntil skog, 

Motfylling helning 1:8 
Varierende bredde 
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skal toppmassene tas vare på for å legges ut som vekstjordlag. Prinsippet er 
vegetasjonsetablering fra naturlig frøbank. 

Anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca 13600 m2 i anleggsfasen. Av dette 
utgjøres 13000 m2 av motfyllingen med tilhørende nødvendig anleggsbelte. All dyrket mark 
skal tilbakeføres ved avslutning av anlegget slik at ved ferdigstilt anlegg vil det ikke være noe 
mindre dyrket mark enn det er i dag som følge av tiltaket. Motfyllingen blir bygget opp med et 
flatt platå inn mot vegskråning. Dette gjør at det vil være mulig å dyrke helt inn mot 
vegskråningen dersom grunneier ønsker det. Dette mulige ekstraarealet med dyrket mark 
utgjør ca 4.600 m2. 

6.7 Vegtrafikkstøy 

Tiltaket er å anse som et rent trafikksikkerhetstiltak som ikke vil gi noen form for 
standardheving av vegen. Beregninger av vegtrafikkstøy viser at tiltaket ikke vil gi merkbare 
endringer i støybelastningen for boliger langs traseen. Det er derfor ikke behov for å 
gjennomføre støytiltak på boliger langs E16 som følge av tiltaket. 

6.8 Naturmiljø  

E16 passerer gjennom områder med kalkrik berggrunn, noe som i utgangspunktet gir 
grunnlag for høy artsdiversitet og potensiale for naturtyper av særlig verdi for biologisk 
mangfold. Vegetasjonsdekte arealer på denne strekningen har lite areal og er jevnt over 
sterkt påvirket gjennom slitasje og innslag av fremmede arter (jf. kap. 4.4.1). Innenfor 
arealene som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av 
spesiell verdi, men i jordekanten på vestsiden, nedenfor skråningen (nær inngrepsgrensa) 
står det noen enkelttrær av ask (NT = nær truet), mellom profil 8250 og 8400. 

Tiltaket innebærer utfyllinger på vestsiden av vegen, hvor vegetasjonen i hovedsak blir 
fjernet. Dette er et areal med gråordominert kratt. Dette arealet kan ikke tillegges spesiell 
verdi mht. biologisk mangfold ut fra vegetasjonstype, men forekomsten av ask (NT = nær 
truet) gir arealet liten – middels verdi. Av hensyn til grunnforholdene, må det legges ut en 
motfylling i dette området for å sikre en stabil vegskråning. Det lar seg derfor ikke gjøre å 
spare asketrærne.  

6.9 Kulturminner/kulturmiljøer 

Det er i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen foretatt en kulturhistorisk 
registrering i planområdet (se rapporten ‘Kulturhistorisk registrering hole og Ringerike 

kommune, E16 Steinsåsen-Botilrud, saksnr 2011/4604) samt en supplerende registrering 
våren 2013. Det er tidligere registrert flere kulturminner i nærområdet. Det ble derfor ansett 
som sannsynlig at det kunne finnes uregistrerte automatisk fredede kulturminner i 
planområdet. De supplerende registreringene avdekket tre nye funn innenfor de første ca. 
200 meterne av planområdet, to på vestsiden av E16 og ett på østsiden. Kulturminnene 
ligger så tett inntil dagens E16 at de foreskrevne sikringssonene strekker seg inn i dagens 
veganlegg. For kulturminnet på østsiden innebærer tiltaket ikke noen endring i forhold til 
dagens situasjon. Kulturminnene på vestsiden vil bli påvirket - fortrinnsvis i anleggsfasen – 
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ved flytting/etablering av drenssystem vest for gs-veg og oppgradering av bussholdeplass. 
Det må foretas arkeologisk utgraving av det nordligste kulturminnet før arbeider på 
strekningen kan igangsettes mens riksantikvaren har frigitt de to sydligste kulturminnene 
uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

Tiltaket vil ha liten konsekvens for kulturmiljøets lesbarhet. Det vil ikke påvirke kulturmiljøet i 
området sin historiske sammenheng og struktur i særlig grad. Nye elementer som moderne 
busskur, ny belysning og midtdeler (kun på strekket nord for Steinssletta) vil erstatte dagens 
møblering, og vil ikke forringe kulturmiljøet mer en det gjør i dag. 

6.10  Teknisk infrastruktur 

6.10.1 Avvanning og drenering 

Syd for Giletoppen må den lukkede dreneringen i grøfta mellom GS-veg og E16 flyttes lenger 
vest som følge av utvidelse av vegen. 

Siden bredden på vegen nord for Giletoppen øker, vil det bli videreført noe mer overvann fra 
vegen og ut til terreng. De økte vannmengdene som blir tilført terreng som følge av 
endringene på øvre del av strekket, medfører ingen nye tiltak. På siste del av strekket blir 
vannet ledet til grøft i innerkant av vegen. Det vurderes å sette ned et sandfang i lavpunktet 
som vannet ender opp i (p.nr 8690), med ny ledning under E16 og videre inn på eksisterende 
400 mm overvannsledning som ligger på jordet. 

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen avdekket ingen 
hendelser i røde felt, altså at de anses som å ha så stor risiko eller sannsynlighet for å 
inntreffe at det kreves tiltak. Syv tiltak/situasjoner havnet i gule felt og tiltak bør her vurderes. 
Dette er tiltak/situasjoner knyttet til støy og ulykker, kulturminner og fare for utrasing av E16 i 
anleggsperioden. 

Ved supplerende registreringer av kulturminner mens planen lå ute til offentlig gjennomsyn, 
ble det avdekket flere automatisk fredede arkeologiske kulturminner, hvorav flere ved Gile. Et 
av funnene med sikringssone strekker seg under dagens veg og berøres av tiltaket selv om 
vegen ikke utvides mot kulturminnet. Sikringssonen for et av de andre funnene tangerer 
tiltaket. Det må avklares behov for frigivelse/utgraving. 

Eksisterende E16 medfører trafikkstøy for de nærmeste boligene hvor flere ligger i rød 
støysone i dag. Vegtiltaket gir noe endret støysituasjon slik at ytterligere 3 boliger er 
beregnet å komme i rød støysone på strekningen. Det forutsettes at det gjennomføres tiltak i 
henhold til Statens vegvesens praktisering av gjeldende retningslinjer. Ingen av boligene i gul 
støysone er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA. 

Det er generell ulykkesrisiko der det er trafikk. Midtdeleren fjerner risiko for nesten alle 
møteulykker på strekningen, men det er omtrent samme risiko tilknyttet avkjørsler som i 
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dagens situasjon på denne strekningen. Forholdene for myke trafikanter blir omtrent som i 
dag med gang- og sykkelveg på vestsiden av E16 fram til Giletoppen og videre i separat 
trasé mot fv. 158 ved Botilrud. 

Anleggsgjennomføring kan medføre økt fare for trafikkulykker i nærområdet i forbindelse 
med anleggstrafikk. Det er viktig å påse at anleggsarbeidet ikke medfører redusert sikt i 
kryss og avkjørsler. 

Da stabiliteten på dagens vegskråninger er lav, er det kritisk at anbefalt utførelse av 
motfyllingen følges. Matjord må fjernes og lagres midlertidig, noe som midlertidig reduserer 
sikkerheten ytterligere. Tiltaket må planlegges nøye og følges opp under gjennomføring. 

I forbindelse med byggearbeider er det viktig at anleggsområdet sikres. 

I tillegg er fire tiltak/situasjoner i grønne felt der rimelige tiltak gjennomføres.  

Dette gjelder tiltak/sitasjon med utrykningskjøretøy. Etablering av midtdeler medfører at 
utrykningskjøretøy ikke kan kjøre i motgående kjørefelt for å passere bilkø som kan oppstå i 
dette området i forbindelse med helgeutfart o.l., men vegutvidelsen gjør at det blir mulig å 
passere biler i samme kjøreretning. Det gjeler også fare for masseras/- skred og steinsprang. 
Planområdet er dekket av forvitringsmateriale og noe tykk marin avsetning. Planområdet 
ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for steinsprang. Det er registrert et løsmasseskred 
nær Botilrud ved Gusgården. I tillegg gjelder det også ulykker med farlig gods og ulykker i 
forbindelse med anleggsområdet. Risikoen for ulykker med farlig gods reduseres med 
midtdeler og anleggsområdet må sikres slik at ikke uvedkommende kan skades.  
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8 KOSTNAD OG FRAMDRIFT 

8.1 Kostnadsoverslag 

I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 
millioner kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor 
gjennomført et overslag etter Anslag-metoden. Dette ga en anslått totalkostnad på 30 mill 
2012-kr. 

8.2 Framdrift 

Gjennomføring av tiltaket er prioritert etter de tilgrensende tiltakene på Steinsåsen – 
Ringerike grense og Hønenkrysset. Anleggsarbeider vil derfor sannsynligvis ikke starte opp 
før i 2017 – 2018.  
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9 MEDVIRKNING OG INNSPILL 

9.1 Medvirkning 

Oppstart av planarbeidet for stekningen Steinsåsen – Botilrud ble i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-8 kunngjort i Ringerikes blad 22.mars 2012. Det er foretatt varsel om 
oppstart med brev datert 14.mars 2012, jfr § 12-8 i plan og bygningsloven. 

Det har vært tett kontakt med grunneierne på strekningen og det er gjennomført befaring hos 
de grunneierne som har ønsket det i mars 2012. 

Det ble arrangert felles åpen kontordag for Hole og Ringerike kommune på rådhuset i Hole 
kommune 23.august 2012 fra kl 14-18. Denne ble annonsert i lokalavisen og resulterte i stort 
besøk av berørte og interesserte langs hele strekningen fra Vik til Botilrud.   

Forslag til reguleringsplan har ligget ut til offentlig ettersyn i perioden 08.02. 2013 – 
22.03.2013. 

9.2 Sammendrag av merknader til varsel om oppstart 

Noen av merknadene omhandler også Hole kommune da varselet for oppstart regulering 
gjaldt hele strekningen fra Steinsåsen til Botilrud og åpen kontordag ble holdt i fellesskap 
med Hole kommune. Innkomne merknader som kun omhandler tiltak i Hole kommune er ikke 
gjengitt her. 

Det kom inn 16 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet i Hole og Ringerike. Fem av 
disse gjelder tiltak i Ringerike kommune. Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene 
samt Statens vegvesens kommentarer til disse. I tillegg kom det inn to merknader etter åpen 
kontordag. Begge disse omhandler områder i Hole kommune og ingen av disse er derfor 
gjengitt her. 

 

1. Fylkesmannen i Buskerud 02.05.2012 
2. Ringerike kommune, Brann og redningstjenesten 16.04.2012 
3. Dikka og Thomas Wibe, Ghile Gnr/Bnr 4/7 14.04.2012 
4. Øyvind Tingleff 27.04.2012 
5. Kai Helge Reinertsen, Gnr/Bnr 4/1/1 19.04.2012 

 



 

 

 

Planbeskrivelse Ringerike kommune 25 
 

1. Fylkesmannen i Buskerud 
 
Fylkesmannen viser til brev datert 14.mars og møte 9. mars. Fylkesmannen ser positivt på 
tiltak som bedrer trafikksikkerheten og ber om at forhold knyttet til landbruk, landskap, støy, 
kollektivtransport, barn og unges interesser, vassdrag og naturmangfold blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Fylkesmannen informerer om at Steinsletta går gjennom noe av landets mest produktive 
dyrka mark og at det er en nasjonal målsetting å ta vare på slike verdifulle områder for 
framtidig matproduksjon. Fylkesmannen ber derfor om at nødvendig utvidelse av vegen 
gjøres minst mulig, og at eventuelle påvirkninger på dreneringssystemer i tilgrensende dyrka 
mark utbedres som en del av prosjektet. 
 
Fylkesmannen informerer om at Steinsletta er Buskeruds nasjonalt utvalgte kulturlandskap, 
som innebærer at tiltak i dette landskapet må tilpasses landskapets kvaliteter, og 
Fylkesmannen ber om at både selve midtrekkverket og eventuell støyskjerming blir utformet 
på en måte som passer landskapet for øvrig. Fylkesmannen viser også til Den europeiske 
landskapskonvensjonen. 
 
Når det gjelder støy viser Fylkesmannen til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 om 
behandling av støy i arealplanlegging, og forutsetter at tiltaket ikke fører til en nevneverdig 
forverring av støyforholdene for de som bor i nærheten av vegen. Videre ber Fylkesmannen 
om at støyutredninger følger planforslaget og at nødvendige støytiltak innarbeides i planen. 
 
Fylkesmannen viser til St. meld nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, sier det må tas spesielle hensyn til bekkedrag i forbindelse med kryssing eller 
nærføring. Videre forutsetter Fylkesmannen at det redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i § 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp. 
Til slutt viser Fylkesmannen til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, statlig planleggingslinje for klima- og energiplanlegging og nasjonale 
mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, samt rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser. 
 
Vegvesenets kommentar: 
 
Utvidelse av E16 for å gi rom til midtrekkverk gjøres på en så skånsom måte som mulig for 
jordbruket. Jordbruksdren i traseen og på tilstøtende jorder vil ivaretas. 
Belysning, leskur på holdeplasser, støyskjerming etc vil utformes på en slik måte at det 
passer landskapet. 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 

Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge. 
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2. Ringerike kommune, Brann og redningstjenesten 
 
Brannsjefen informerer om at de jevnlig kjører utrykning på E16, og at det på utfartshelger er 
betydelig trafikk og ofte sammenhengende kø fra Sollihøgda til Hønefoss. De må da i 
hovedsak ligge i motgående kjørefelt for å komme fram. Denne muligheten forsvinner ved 
midtdeler, og brannsjefen anmoder om at det under planarbeidet blir tatt hensyn til deres 
behov for å komme hurtig fram på strekningen. 
 
Vegvesenets kommentar: 
Det er lagt opp til en feltbredde på 3.75 m med 1,5 m brede skuldre langs strekningen med 
midtdeler.  
 
Vegvesenets krav ved et felt i hver retning er at det for om lag hver 3 km skal være en 
åpning i midtrekkverket som skal kunne krysses av vedlikeholds maskiner og 
utrykningskjøretøy. Planen har en utstrekning på ca 850 m. 

 
 
3. Dikka og Thomas Wibe, Ghile Gnr/Bnr 4/7 

Wibe har følgende kommentarer og spørsmål: 

Komment 1: Vær oppmerksom på at vi har privat brønn ca 30 meter nord for avmerket 
garasje brn 4/8. Kun en bekymring hvis dagens sykkel-gangsti flyttes noen meter mot vest. 

Komment 2: Vi er plaget av støy fra E16 og har investert i en jordvoll mot øst på 
eiendommen. Dersom sykkel-gangsti flyttes noen meter mot vest vil dette kunne svekke 
grunnen for jordvollen. En enkel mur vil eventuelt kunne forhindre dette.  

Komment 3: Vær oppmerksom på at det er mektig bløtt i grunnen i området nordvestre del 
av tenkt rundkjøring. Det siver ned fra jordet, spesielt om våren. 

Komment 4: Utkjøring koblet til en evt rundkjøring er i utgangspunktet greit for oss. Hvis ny 
E16 i fremtiden legges på gml trase er det et alternativ å legge vår utkjøring mot nord, ned 
sykkel-gangsti. 

Spm 1: Vil dagens sykkel-gangsti legges på yttersiden av tenkt rundkjøring? I så fall hvor 
mye av vår "søndre tarm" mister vi? Dette har bæring på spm 2. 

Spm 2: Vi er plaget av støy fra E16, spes i omr tenkt rundkjøring. Lydbølger fra dekk og 
luftmotstand har ingen hindring. Dersom vi mister eiendom i "søndre tarm" frykter vi at vi for 
all fremtid fraskrives muligheten til å lage støyskjerming i dette området. Er dere villig til å 
diskutere muligheten for å etablere en evt lav jordvoll i området tenkt rundkjøring? Vi er villig 
til å betale for det. 

Spm 3: At det investeres store summer på E16 nå ifm midtdeler - er det en indikator på at 
Statens vegvesen vil se det som fornuftig å legge ny E16 på eksisterende trase? 

 

  



 

 

 

Planbeskrivelse Ringerike kommune 27 
 

Vegvesenets kommentar: 

Komment 1: Ved eiendom 4/8 vil gang- og sykkelvegen følge eksisterende gang- og 
sykkelveg, og skal ikke komme i konflikt med privat brønn. 

Komment 2: Det er planlagt rundkjøring i krysset med Søndre Ringåsen, området med 
eksisterende jordvoll vil, dersom planene skal gjennomføres, bli endret da gang- og 
sykkelvegen/adkomst til 4/7, 4/8 og 4/1/1 må legges om for å få tilkobling til ny rundkjøring. 
 
Komment 3: Grunnforhold og behov for drenering vil bli ivaretatt ved utbygging. 
 
Komment 4: Adkomst for 4/7 vil i denne planen kobles til rundkjøringen ved Søndre 
Ringåsen via kjørbar gang- og sykkelveg. 
 
Spørsmål 1 og 2: «Søndre tarm» blir liggende mellom E16 og ny gang- og sykkelveg. Her vil 
siktkrav for rundkjøringen være avgjørende for om noe av dette restarealet kan utformes som 
en jordvoll. Alternativt kan det etableres jordvoll på utsiden av ny rundkjøring og gang- og 
sykkelveg. 
 
Spørsmål 3: Spørsmålet om trase for framtidig E16 er ikke avgjort, men vegvesenet ser 
ingen snarlig avgjørelse på dette spørsmålet og kan ikke vente med sikkerhetstiltak til 
trasevalget er tatt. 

4. Øyvind Tingleff  

Tingleff mener det må være fornuftig å bygge om krysset E16/Rv 241 til rundkjøring før man 
bygger rundkjøringer på Steinsletta, og at tiltak rettet mot myke trafikanter bør prioriteres før 
midtdeler. Tingleff mener det er nødvendig med fire underganger på strekningen og at disse 
må ligge ved busstoppene ved Selteveien, Vollgata og Sonerud i Hole kommune og på 
Gihletoppen i Ringerike kommune. Alternativt ser han for seg to underganger ved Vollgata 
og Ghiletoppen, og at man ved kryssing ved Sonerud og Selteveien kan benytte trafikkøyer 
midt mellom kjørebanene. 

Tingleff formidler også ønske og behov for god støyskjerming for beboerne på Botilrud. 

Vegvesenets kommentar: 

Rundkjøringer på Steinsletta er en del av et midtdelerprosjekt. Midtdelerprosjektene er 
prioritert i vegvesenet som en del av nullvisjonen, en visjon om et transportsystem som ikke 
fører til tap av liv eller varig skade. Det er derfor ikke aktuelt å bytte en av rundkjøringene på 
Steinsletta med en rundkjøring i krysset E16/RV241. Ved etablering av midtdeler og 
tilhørende rundkjøringer på Steinsletta vil man også få tilrettelagte kryssingsmuligheter for 
myke trafikanter langs Steinsletta. Kryssing av E16 i undergang vil gi store inngrep i 
kulturlandskapet og er derfor ikke aktuelt på denne strekningen. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 
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5. Kai Helge Reinertsen, Gnr/Bnr 4/1/1 

Reinertsen foreslår å sette opp støyskjerm på vestsiden av E16 på hele eller deler av 
strekningen Gihletoppen – Botilrud. 

Reinertsen lurer på hvordan man skal utvide vegen på strekningen Gihletoppen-Botilrud. 
Hvordan skal man legge til rette for adkomst til husene som har avkjørsel på vestsiden av 
Gihletoppen, og samtidig opprettholde gangvegen? 

Videre lurer han på hvordan det er tenkt at de skal komme retning Hønefoss, hvis det blir 
midtdeler på hele strekningen forbi Gihletoppen? 

Vegvesenets kommentar: 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
uteplasser. 

9.3 Åpen kontordag 

Det kom også inn en rekke bemerkninger under åpen kontordag. Her er en oppsummering 
av de merknadene som gjelder forhold/tiltak i Ringerike kommune. 

- Det ønskes ikke at hastigheten settes opp til 80 km/t. å beholde 70 km/t. 

- Flytte rundkjøringen på Giletoppen lengre nedover mot Steinsåsen. Beboerne i 4/7 ønsker 
ikke å koble seg på denne rundkjøringen. Både de og 4/8 kan kjøre ut Gomnesvegen og ut i 
Botilrud. Det kan de allerede i dag. 

- Beboerne i 4/7 ønsker støyskjerming. Samarbeider gjerne med vegvesenet om å få satt 
opp en skjerm om de ikke får dekket skjermen av statens vegvesen. 

- Rundkjøringen på Giletoppen må utformes for tungekjøretøy. Det drives et Transportfirma 
nede i Gilegata. Nedkjøringen til Gilegata må også utformes for tungekjøretøy. 

- Representant fra Norges Lastebileier Forbund (NLF) mener rundkjøringene er for små. 
Diameter må økes. Rundkjøringen må utformes for langtransport p 24 m. 

- Det ønskes satt opp støyskjerming for Boligfeltet ved Botilrud. Om de ikke får dekket 
støyskjerm ønskes å få satt opp støyskjerming i samarbeid med vegvesenet. 

- Hastigheten ned til Botilrud kan ikke være 80 km/t. I krysset ved Botilrud er det ikke 
akselerasjonsfelt, så her må ikke hastigheten være mere en 60 k0 km/t. Det er også mage 
skolebarn som skal krysse krysset i Botilrud. 

- Begge busslommene på Giletoppen bør ligge på sydsiden av rundkjøringen, ingen skal på 
nedsiden av rundkjøringen. 
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- Støyreduserende asfalt bør vurderes. 

- Forslag om å ha oppmerkede midtdeler fra Sonerud til Giletoppen da det her er problemer 
med tette bebyggelse og mange avkjørsler. Det er også her tungtrafikken får problemer og 
blir stående på vinteren. Ved oppmerkede midtdeler kan man komme forbi. 

- Rundkjøringene må utformes slik at det blir mest mulig flyt i trafikken, og minst mulig stopp. 

- Det må avveies hensynet til miljø/trafikkavvikling (tungtrafikk) mot andre hensyn som f.eks 
trafikksikkerhet 

- Naboer ved Botilrud ønsker betongmidtdeler ned mot Botilrud. De mener det vil fjerne en 
vesentlig del av hjulstøyen. Beboere ga uttrykk for at de ville være med å betale/samarbeide 
om det som trengtes for å få til støyskjerming i dette området 

- Ønsker om større rundkjøringer av hensyn til tungtrafikken  

- Trafikkøyene inn mot rundkjøringene må være opphøyde dersom de skal kunne fungere 
som «hvileplass» for gående og syklende. 

- Vær oppmerksom på fremkommeligheten for gående og syklende i anleggsperioden. 

- Brødrene Kjos driver med tungtransport og er derfor svært negative til rundkjøringer og 
midtdeler. De mener det vil bli store problemer opp mot Giletoppen fra begge sider, særlig 
vinterstid. Påpeker at tiltaket vil gi en negativ miljøgevinst og ser ikke behovet for midtdeleren 
siden det er få ulykker på strekningen pr i dag. 

Vegvesenets kommentar: 
 
Hastigheten på strekningen fra kommunegrensa til rundkjøringen ved Søndre 
Ringsåsen/Giletoppen vil bli 60km/t, mens det fra rundkjøringen til Botilrud vil være 70 km/t. 
 
Rundkjøringen vil ikke bli flyttet, men adkomsten til eiendom 4/7 og 4/8 vil bli via 
Gomnesveien og foreslått vegarm mot Gilebakken (vest) vil bli fjernet. Rundkjøringen vil bli 
utformet for tunge kjøretøy, med sentraløy med D=40m. Det vil ikke bli oppmerkede gangfelt 
med repo på deleøy, men det vil bli tilrettelagt for kryssing i forbindelse med rundkjøringen. 

Busslommen i retning Hønefoss beholdes etter rundkjøringen, da det er en mer trafikksikker 
løsning enn holdeplass rett før kryss/rundkjøring. 

På strekningen kommunegrensa til rundkjøringen vil det ikke bli midtdeler, mens det på 
strekningen fra rundkjøringen til Botilrud vil bli fysisk midtdeler. E16 med dagens trafikk og 
uten midtdeler har en stor risiko for ulykker og det beste tiltaket for å hindre møteulykker er 
etablering av midtdeler. Denne løsningen blir derfor valgt fremfor midtmarkering der det er 
mulig. 

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir 
berørt av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer 
støy enn tillatt vil få tilbud om skjerming. Av hensyn til kulturlandskapet er det uaktuelt med 
støyskjerm for Steinssletta. Aktuelle tiltak er støyskjerming av boliger og lokale skjermer for 
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uteplasser. Vegvesenet er åpne for samarbeid med beboere som ikke har krav på skjerming, 
men som ønsker å bekoste dette selv. 

9.4 Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag 

Det kom inn 7 merknader til reguleringsplanforslaget: 

1. Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse på bakgrunn av beslag av dyrket mark og ser 
sammenhengen med tilgrensende planer i Hole kommune og planer for ny E16 på 
strekningen Skaret - Hønefoss. De vil også ha inn rekkefølgebestemmelser om støytiltak.  

Vegvesenets kommentar: 

Det gjennomføres endringer i prosjektet som gjør at det tar minst mulig dyrket mark. SVV har 
hatt møte med Fylkesmannen i Buskerud for å gå gjennom de aktuelle endringene og 
avklare om de da kan trekke innsigelsen. 

Som følge av forenklinger i tiltaket er det ikke lenger aktuelt å gjennomføre støytiltak som 
følge av prosjektet. 

2. Buskerud fylkeskommune (kulturminner)  

Buskerud fylkeskommune (kulturminner) har i brev av 20.03.2013 bedt om utsatt frist til 20. 
juli for å få ferdig kulturminneregistreringene.  

I brev av 11.06.2013 hvor rapport fra supplerende kulturminneregistreringer oversendes, 
påpeker de at de trenger temakart som tydelig viser konflikten mellom de automatisk fredede 
kulturminnene og det planlagte tiltaket for å kunne utarbeide nødvendig 
dispensasjonssøknad. De påpeker også at dersom det finnes automatisk fredede 
kulturminner inne i planområdet som det ikke skal gjøres inngrep i, må disse legges under 
hensynssone d og at dersom det gjøres endringer i reguleringsplanen, må den nye 
reguleringsplanen sendes på ny høring til fylkeskommunen. 

Vegvesenets kommentar: 

SVV har sendt brev med bekreftelse av fristforlengelsen. 

Det er gjort vesentlige endringer i reguleringsplanen etter at den ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Offentlige etater og direkte berørte grunneiere vil derfor få reguleringsplanen på ny 
begrenset høring før endelig politisk behandling i Ringerike kommune. Det må i denne 
prosessen avklares om hvorvidt automatisk fredede kulturminner som strekker seg inn i 
eksisterende veg må søkes dispensasjon for selv om de ikke blir direkte berørt av tiltaket. 
Inntil videre forutsetter planforslaget at det søkes dispensasjon for alle de tre registrerte 
automatisk fredede kulturminnene. 
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3. Ringerike kommune 

Ringerike kommune presiserer viktigheten av at det velges midtdeler som ikke forringer 
kulturlandskapet. De ønsker å medvirke i valg av løsning for midtdeler og at valg av 
midtdeler i området nær Norderhov kirke blir forelagt Riksantikvaren for uttalelse før 
godkjenning av planen. 

Ringerike kommune påpeker at det må tas særskilt hensyn til muligheten for 
utrykningskjøretøy til å ta seg fram der det er begrensede muligheter for omkjøring på 
sideveier 

Kommunen etterlyser planer for oppgradering av Hønenkrysset. 

Kommunen forutsetter at kommunens VA-ledninger med tilhørende kummer ikke tar skade 
av vegutvidelsen. Det er også viktig for dem at ny midtdeler ikke hindrer tilgangen til 
eksisterende kummer som blir liggende i veibanen. De påpeker at dersom det blir nødvendig 
med flytting eller justering av kumhøyder osv. må dette avklares med Teknisk drift i 
kommunen. 

Vegvesenets kommentarer: 

Vegvesenet ønsker å prioritere tiltak på strekningen Vik – Ringerike grense og Hønenkrysset 
foran denne aktuelle strekningen. Omfanget av planen er derfor vesentlig redusert i forhold til 
høringsforslaget ved at krysset på Giletoppen forblir som i dag. Kommunens VA-ledninger 
som i hovedsak ligger i kryssområdet, blir derfor minimalt berørt. Videre prosjektering vil 
avdekke evt behov for flytting eller justering av kummer etc. I tilfelle vil dette bli avklart med 
Teknisk drift i kommunen i neste planfase. 

Vegvesenet vil på bakgrunn av høringsuttalelsene velge stålrekkverk type Z-ellips. I tillegg til 
å være det mest skånsomme alternativet med tanke på kulturmiljøet, vil dette i praksis også 
gi noe større bredde til totalt kjøreareal og dermed bedre fremkommelighet for 
utrykningskjøretøyer. Området nær Norderhov kirke blir ikke berørt i denne 
reguleringsplanen, men vil være mer aktuelt ved ny plan for Hønenkrysset. 

4.  Ringerike kommune, Brann- og redningstjenesten 

Brann- og redningstjenesten ønsker at tverrprofilet (tilgjengelig veibredde) økes med minst 
0,5 m. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ved valg av stålrekkverk i stedet for betongrekkverk, vil tilgjengelig veibredde bli ca 0,5 m 
større. Ønsket er dermed imøtekommet uten at tverrprofilet er endret vesentlig. 

5. Miljøet i bygda vår v/Fredrik C. Hildisch 

Interessegruppen har sendt inn innspill til hvordan E16 over Steinssletta og opp til og med 
Hønenkrysset kan forbedres. Forslag/merknader som retter seg mot andre deler av 
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strekningen enn den som dekkes av det aktuelle reguleringsplanforslaget, er ikke 
kommentert her. 

Interessegruppen mener tiltaket bør videreføres til Hønenkrysset og inkludere nytt 
trafikksikkert veikryss. De foreslår også at veitoppen til E16 ved Gile graves ned i skjæring 
og at det legges en bru over skjæringen for lokaltrafikken 

Vegvesenets kommentarer: 

Hønenkrysset lar seg ikke innlemme i planen uten å starte på nytt med varsling av 
planområde og registrering av kulturminner og geotekniske forhold. Vegvesenet ønsker 
derfor å fullføre denne reguleringsplanen nå, og starte reguleringsplanarbeid for 
Hønenkrysset som en egen plan. 

Forskjellige løsninger for krysset på Giletoppen har vært vurdert i arbeidet med 
reguleringsplanen, også muligheten for å krysse over E16 i bro for lokaltrafikk og myke 
trafikanter. Det har vist seg at høydeforholdene på hver side av E16, samt stigningsforhold 
på lokalvegnettet, gjør dette til et vanskelig gjennomførbart og/eller et meget kostbart tiltak. 
Vegvesenet ønsker å prioritere bl.a. tiltak i Hønenkrysset foran tiltak på den aktuelle 
strekningen som ikke er spesielt ulykkesbelastet. Det er derfor i stedet valgt å forenkle 
kryssløsningen i prosjektet ved at rundkjøring utgår og krysset blir liggende som i dag. 

6. Anders Strande 

Grunneier påpeker behovet for å komme ut og inn av krysset med store biler. Han påpeker 
også mulig behov for å legge om privat vannledning til Braak gård. 

Vegvesenet kommentarer: 

Ny løsning gir ingen vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon med tanke på 
problemstillingene som fremsettes av Strande. 

7. Dikka og Thomas Wibe gnr/bnr 4/7 

Grunneierne foreslår tre alternative løsninger for deres avkjørsel.  

Vegvesenets kommentarer: 

Ny, redusert løsning vil ikke gi noen vesentlige endringer i dagens situasjon for denne 
eiendommen. 
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9.5 Reguleringsplanforslag på ny begrenset høring 

Etter den første høringsrunden ble det gjennomført flere omfattende endringer i 
planforslaget. Det reviderte planforslaget ble derfor sendt ut på ny begrenset høring til 
offentlige myndigheter og berørte grunneiere i perioden 02.09.2013 – 20.09.2013. Det kom 
inn to uttalelser innenfor fristen og en etter utsatt frist: 

1. Buskerud fylkeskommune (kulturminner) 

Ønsker utsatt frist til 07.11.2013 for å kunne gjennomføre prosess med dispensasjonssøknad 
i forhold til Riksantikvaren. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ønsket om utsatt frist imøtekommes. 

2. Fylkesmannen i Buskerud 

Trekker tidligere innsigelse mot planen. 

Viser ellers til sin uttalelse av 22.03.2013 hvor de blant annet anbefaler at det tas inn i 
reguleringsbestemmelsene at de boligeiendommene som ligger eller blir liggende i rød 
støysone får tilbud om støyskjermingstiltak. 

Vegvesenets kommentarer: 

Som følge av forenklinger i planen er tiltaket nå å anse som et rent trafikksikkerhetstiltak som 
ikke endrer støyforholdene for boligene i nærområdet. Det vil derfor ikke lenger være aktuelt 
å tilby lokale støytiltak som en del av tiltaket. 

3. Buskerud fylkeskommune (kulturminner) 

Frigir kulturminnene med ID-nr 159701 og 169702 uten krav om arkeologisk utgraving. 
Krever at kulturminne med ID-nr 169711 må utsettes for en arkeologisk utgraving før 
arbeider kan startes opp. 

Krever at kulturminnene merkes som bestemmelsesområder i reguleringsplankartet og at det 
tas inn bestemmelser i reguleringsbestemmelsene. 

Vegvesenets kommentarer: 

Ny tekst vedr. kulturminner tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
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10  GRUNNERVERV 

Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 
fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 
anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger 
grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den 
enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det.  

Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor 
erstatningsrettslige regler.  Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler 
eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere 
grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 
videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand 
både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. 

På grunnervervstegning i planhefte med tekniske tegninger framgår oversikt over foreløpige 
beregnede arealer, som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent 
til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved 
beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens 
skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot.  

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 
arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. 

10.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket 

Gnr Bnr Adresse Poststed 

4 1 Selteveien 75 Hønefoss 

4 2 Gilegata 2 Hønefoss 

8 9 Søndre Ringåsen 13 Hønefoss 

6 6 Ringåsveien 26 Hønefoss 

4 7 Gilebakken 2 Hønefoss 

4 8 Haga terrasse 4 Hønefoss 

3 3 Froskveien 8 Hønefoss 

42 81 Norderhov 

Pb 535 Sentrum 105 

Hønefoss 

Oslo 

42 101 Botilrudveien 1 Hønefoss 

42 86 Botilrudveien 2 Hønefoss 
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Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. 
For nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene i 
planheftet. 
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Sammendrag: 

Dette notatet presenterer støyutredning i forbindelse med etablering av midtrekkverk på E16 for strekningen Gile 
- Boltilrud. På bakgrunn av estimerte trafikktall for år 2034 er det utarbeidet støysonekart og utført 
punktberegninger for eksisterende situasjon og ny situasjon. 
For ny situasjon med midtdeler viser beregningene at 13 boliger har en eller flere fasader der beregnet støynivå 
overskrider Lden = 65 dBA (rød støysone). Ingen av boligene i rød støysone er beregnet til å få en støyøkning på 3 
dB eller mer som følge av breddeutvidelse av ny veg. 
 
En del boliger har beregnet støynivå i området Lden = 55 – 65 dBA (gul støysone) og enkelte av boligene er 
beregnet til å få et økt støynivå på 1-2 dBA som en følge av breddeutvidelsen av veien. Ingen av boligene i gul 
støysone er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA. 
 

1. Bakgrunn 
Multiconsult har fått i oppdrag å foreta en støyutredning i forbindelse med etablering av midtrekkverk 
på strekningen Gile - Boltilrud langs E16. Støyutredningen omfatter støysonekart for dagens situasjon 
og støysonekart for ny situasjon. Estimerte trafikktall for år 2034 legges til grunn for alle beregningene. 

2. Krav og retningslinjer 

2.1 T-1442 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er 
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som 
er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner: 

• rød sone (> 65 Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

                                                      
1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 - SFT 

N o t a t  312850-02 
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• gul sone (55 Lden – 65 Lden), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vegtrafikk 55 Lden  70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

Lden er A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra tillegg på 
natt. 

L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå. 

Nedre grenseverdi for gul sone, dvs. 55 Lden og 70 L5AF er anbefalte støygrenser. Grenseverdiene for 
ekvivalent lydnivå gjelder støynivå midlet over ett år. 

Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T-1442 55 Lden som øvre 
grenseverdi på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. 70 L5AF er maksimalt lydnivå utenfor 
soverom i nattperioden. Grenseverdi for maksimalt lydnivå gjelder for steder med stor trafikk om natten. 

2.2 T-1442, praktisering i Statens vegvesen 

For miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende riksveger anbefaler Statens vegvesen følgende prinsipper 
for praktisering av T-1442 2.  

1. For boliger og institusjoner i rød sone med utendørs støynivå over Lden  65 dB, gjennomføres det 
tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør det gis tilbud om 
støytiltak på privat uteplass. 

2. For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden  65 dB og innendørs 
støynivå, LpAeq 24h, i tillegg er over 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer innendørs støynivå 
under 30 dB. 

3. For boliger og institusjoner i gul sone med utendørs døgnekvivalent støynivå mellom Lden  55 og 
65 dB, og der støynivået øker mer enn 3 dB som følge av det aktuelle prosjektet, gjennomføres 
det tiltak som bringer nivået ved fasaden under Lden  55 dB. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør 
det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass. For disse boligene gjennomføres ikke tiltak mot 
innendørs støy. 

Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdmessig høye. 

Når det gjelder fylkesveger er det opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte om anbefalingene skal 
legges til grunn. 

3. Trafikktall for vegtrafikk 
Trafikktall (ÅDT-tall) for 2011, tungtrafikkandel og hastighet for den respektive vegstrekningen er 
mottatt fra oppdragsgiver. Trafikkmengden for 2034 er framskrevet på grunnlag av en trafikkvekst på 
1,6 % i året. Verdier benyttet i beregning av vegtrafikkstøy er gjengitt i tabell 2. 
 

 

                                                      
2 Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen – november 2007 
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      Tabell 2: Trafikktall for E16 Gile - Boltilrud 

Årstall Veg Strekning ÅDT  % andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense 
km/t 

2011 E16 Gile - Boltilrud 13500 11 70 km/t 

2034 E16 
Gile – Boltilrud, 
Eksisterende 
vegtrasé 

19449 11 70 km/t 

2034 E16 
Gile – Boltilrud,  
Ny vegtrasé 

19449 11 60/70 km/t 

 
   

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet3 og er 
gjengitt i tabell 3. For den aktuelle vegstrekningen har en benyttet gruppe 1 som gjelder for typisk 
riksveg. 

      Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (07-19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (19-23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (23-07) 10 % 6 % 20 % 

4. Kartgrunnlag 
Digitalt kartgrunnlag mottatt av Statens vegvesen/Asplan Viak per 19.11.2012 er lagt til grunn for 
beregningene. For ny situasjon er terrenget langs veibanen modifisert av Multiconsult på bakgrunn av 
mottatte trådmodeller av ny planlagt veg-geometri. 

5. Beregninger 

5.1 Beregningsverktøy 

Programmet Cadna/A versjon 4.3.144 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til 
Nordisk beregningsmetode 4. 

5.2 Beregningsforutsetninger 
 

• Beregningshøyde støysonekart:  4 m over bakken 

• Gridoppløsning støysonekart:  5 x 5 m 

• Lydabsorpsjon mark:   1 

• Antall refleksjoner:   1 

• Bygninger i modellen er identifisert som boliger basert på informasjon fra felles kartløsning for 
fylkesmannen i Buskerud/Telemark. 

 

                                                      
3 Veileder – Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
4 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979 
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Ved beregning av støysonekart skal Lden beregnes uten refleksjon fra egen fasade men med refleksjoner 
fra omkringliggende bygninger. Siden beregningsmetoden ikke tar hensyn til hva som er ”egen fasade” 
må en enten velge å ha refleksjon fra alle bygninger eller å ikke ha refleksjon fra noen bygninger. Tar en 
med refleksjon fra alle bygningene vil beregningene gi noe for høyt nivå foran husenes fasader. Uten 
refleksjon kan beregnet nivå bli noe for lavt i enkelte tilfeller. En har her valgt å beregne støysonekart 
uten refleksjoner for alle fasader da dette gir det mest riktige bildet av situasjonen for områder med 
relativt spredt bebyggelse. 

For punktberegninger ved fasade har en tatt høyde for fasaderefleksjoner fra omkringliggende 
bygninger. Refleksjonstapet fra disse er satt til 1,0 dB, noe som tilsvarer en absorpsjonskoeffisient på 
0,21. 

5.3 Støysonekart 

Støysonekart er beregnet i 4 m høyde over bakken for både dagens situasjon og ny situasjon 
Støysonekartene er lagt ved som vedlegg 1 og 2.  
 

Vedlegg 1:  Støysonekart eksisterende E16 

Vedlegg 2: Støysonekart ny E16 trasé med midtdeler 

5.4 Punktberegning ved fasade 

For boliger innenfor rød og gul støysone er døgnekvivalent lydnivå Lden beregnet som punktberegninger 
ved fasade. 

En del av boligene i gul støysone er beregnet til å få en økning i støynivå på 1-2 dBA som en følge av 
breddeutvidelsen på veien. Ingen av disse boligene er beregnet til å få en økning i støynivå på mer enn 3 
dBA. 

Tabell 5 viser beregnet døgnekvivalent lydnivå ved boligenes mest støyutsatte fasader for eksisterende 
situasjon, og for ny situasjon med midtdeler. I tabellen er alle boligene som ligger i rød støysone tatt 
med, samt de mest støyutsatte boligene som ligger i gul sone. 

 

        Tabell 5. Beregnet døgnekvivalent lydnivå, Lden, ved boligenes mest støyutsatte fasader 

Nr. (Kart) Gnr./Bnr. Plassering 
på 

eiendom 

Vegtrafikkstøy 
eksisterende E16 

[Lden dBA] 

Vegtrafikstøy ny 
E16               

[Lden dBA] 

Endring i 
støynivå  

[dB] 

1 4/2/0/0 - 69 68 - 1 dB 

2 4/4/0/0 - 68 67 -1 dB 

3 4/1/1/0 - 66 66 - 

4 40/31/0/0 - 63 64 1 dB 

5 42/77/0/0 - 66 66 - 

6 42/76/0/0 - 62 63 1 dB 

7 42/101/0/0 - 71 69 -2 dB 

8 42/74/0/0 - 61 62 1 dB 

9 42/86/0/0 - 71 71 - 

10 42/82/0/0 - 71 71 - 

11 42/1/4/0 - 68 68 - 
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12 42/102/0/0 - 65 65 - 

13 42/99/0/0 - 70 70 - 

14 42/87/0/0 - 70 71 1 dB 

15 42/91/0/0 - 68 69 1 dB 

16 42/100/0/0 - 67 67 - 

  

6. Konklusjon 
Beregnet døgnekvivalent lydnivå er utført for ny situasjon med trafikktall for år 2034. Punktberegninger 
ved støyutsatt fasade viser at 13 boliger er beregnet til å ha en eller flere fasader med Lden = 65 dBA eller 
mer (rød støysone). I skriv angående praktisering av T-1442 i Statens vegvesen, anbefales det å 
gjennomføre støytiltak for boliger med utendørs støynivå over 65 dBA. Ingen av boligene i rød støysone 
er beregnet til å få en økning på mer enn 3 dBA som følge av breddeutvidelse av ny veg. 

I skrivet fra Statens vegvesen anbefales det videre at boliger der utendørs støynivå er over Lden  65 dBA 
og innendørs støynivå, LpAeq 24h, i tillegg er over 35 dBA, tilbys det støytiltak som bringer innendørs 
støynivå under 30 dBA. For å kartlegge hvorvidt innendørs lydnivå overskrider LpAeq 24h= 35 dBA, bør 
det utføres en befaring av boligen etterfulgt av beregning av innendørs lydnivå. 

For ny situasjon med trafikktall for år 2034 viser beregningene at en del boliger har støyutsatt fasade i 
området Lden = 55 – 65 dBA (gul støysone). I henhold til skriv angående praktisering av T-1442 i Statens 
vegvesen, skal det gjennomføres støytiltak for disse boligene dersom støynivået øker med mer enn 3 dB 
som en følge av det aktuelle prosjektet. Enkelte av disse boligene er beregnet til å få et økt støynivå på 
1-2 dBA som en følge av breddeutvidelse av ny veg. Ingen av boligene i gul støysone er beregnet til å få 
en økning på mer enn 3 dBA. 

 

7. Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Støysonekart eksisterende E16, ÅDT 2034 

Vedlegg 2  – Støysonekart ny E16 med midtdeler, ÅDT 2034
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