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KJELL B. HANSEN 
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Temamøte - nytt kommunikasjonskonsept for Ringerike kommune.  

 

Arkivsaksnr.: 15/1129   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 1/15  

 

Arkivsaksnr.: 15/327   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 1/15 til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.02.15. 

 

 

 

 

 

 
 

saksbehandler: Kari Skålien 
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Årsbudsjett 2015 - iverksettelse av budsjett 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Formannskapet 17.02.2015 

18/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar saken til etteretning. 

 

Sammendrag 
Rådmannen viser til Kommunestyrets vedtak av årsbudsjett 2015 – Handlingsprogram 2015-

2018 27. november 2014, hvor det for sektorene er angitt innsparinger som er benevnt som 

redusert ramme og 1,07 % reduksjon av lønnsrammen. 

Rådmannen vil presisere at han vil fremme sak dersom innsparingstiltakene vil føre til helt 

eller delvis nedlegging av tjenester. 

 

Begrunnelse 
Rådmannen fremmer denne saken fordi det under behandlingen av sak om Budsjett 2015 og 

Handlingsprogram for 2015-2018, ble etteryst konsekvenser av budsjett 2015 for 

tjenestetilbudet. 

 

Beskrivelse av saken 
I Handlingsprogrammet for 2015-2018, er det for de ulike sektorene oppført innsparinger i 

budsjettet for 2015 som ikke er spesifisert, men er omtalt som redusert ramme og 1,07% 

reduksjon av lønnsrammen. I denne saken ønsker rådmannen å informere om hvordan 

gjennomføringen av innsparingene skal rapporteres til kommunestyret. 

 

Rådmannen vil fremme for politisk behandling tiltak som medfører at hele eller deler av ett 

tjenestetilbud blir tatt bort som ett ledd i å tilpasse drift av tjenestene til rammene i Budsjett 

2015.  

 

Barnehage: 

Innenfor barnehagesektoren videreføres driftsnivået fra 2014. Det opprettes nye plasser i 

henhold til vedtak. 

 

Grunnskole: 

For sektor skole har vil rådmannen fremme egen sak om nedlegging av Vegård skole som ett 

tiltak for å redusere kostnadene. Ut over dette, tilpasses driften budsjett 2015 ved redusert 

lærertetthet i skolene. 

 

Kultur: 

For kultursektoren opprettholdes tjenesten, men tjenestetilbudet tilpasser seg budsjett 2015. 

 



  Sak 18/15 

 

 Side 6   

 

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år : 

For sektor Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år, opprettholdes tjenesten, men tjenestetilbudet 

tilpasser seg budsjett 2015. 

 

Helse og omsorg: 

Rådmannen legger fram en sak om dagsenter til politisk behandling. Ut over dette 

opprettholdes tjenesten, men tjenestetilbudet tilpasser seg budsjett 2015. 

 

Tekniske områder: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015 

 

Folkevalgte og revisjon: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015. 

 

Administrasjon og fellestjenester: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015. Utgiftsreduksjonen vil tas som følge av naturlig avgang. 

 

Rådmannens vurdering 
 Det er rådmannens vurdering at det er bare kommunestyret som skal vedta endringer av 

tjenestetilbudet (bortfall av hele eller deler av tilbud). Rådmannen vil bestrebe seg på å 

fremme saker fortløpende, slik at muligheter til rask gjennomføring er tilstede og at tiltakene 

kan få ønsket virkning i 2015.  

 

Vedlegg 

 

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, 04.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Revidering av Finansreglementet  

 

Arkivsaksnr.: 14/2778   Arkiv: 250 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Formannskapet 17.02.2015 

19/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.03.2015  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven § 52: 

 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 

fylkeskommunens finansforvaltning.  

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og fylkestingsperiode.  

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer 

finansiell risiko.  

3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 

avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn 

til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser 

ved forfall.  

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:  

 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og 

rutiner ved opptak av lån. 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10. 

Det er gjort store endringer i kapittel 4; forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Etiske 

retningslinjer er skilt ut i eget kapittel 6. Kapittel 8 og 9 i revidert reglement er nye og tar for 

seg internkontroll og bruk av ekstern kompetanse. 

 

Etter første behandling av revidert finansreglement i formannskapet 2. desember 2014, og 

mottatt attestasjonsrapport fra BKR, er det tilført følgende tekst under kapittel 4 på side 9 i 

revidert reglement: «Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og 

fremtidige, anses ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp av 

andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.» 



  Sak 19/15 

 

 Side 8   

 

 

Ordliste 
 Finansielle instrumenter: er ett samlebegrep på de eiendeler og forpliktelser som det 

handles med i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som 

er nærmere definert i verdipapirloven. 

 Taktisk aktivaallokering: består i å velge andre aktiva- eller markedssammensetninger 

enn i referanseporteføljen, med sikte på å oppnå høyere avkastning 

 High yield obligasjoner: høyrenteobilgasjoner 

 Private equity: «aktiv eierkapital» - ett samlebegrep på en spesiell type fond og 

selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
FS, sak 197/14 den 2. des 2014. Vedtak: «Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et 

lukket møte om problemstillingene som er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av 

midler etter salg av RIK-aksjer.»  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer vedlagte forslag til å dekke forskriftens krav og at reglementet nå er 

bedre tilpasset i forhold til kommunens økonomiske situasjon.  

Ved revidering av reglementet har rådmannen brukt erfaringer og dokumentasjon fra andre 

kommuner, pensjonsfond/ pensjonskasser og Statens pensjonsfond utland. Spesielt ved 

utarbeidelse av kapittel 4 om forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 

Kommunen har etter salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS fått en endret finansiell stilling. 

Dette har gjort det nødvendig å revidere gjeldende reglement med spesielt fokus på 

forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglementet har heller ikke vært oppe til 

revidering tidligere i denne kommunestyreperioden.  

  

Vedlegg 
1. Gjeldende Finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 24/6-2010 

2. Revidert Finansreglement for Ringerike kommune 

3. Uavhengig attestasjonsrapport fra BKR  

 
 

 

 Ringerike kommune, 04.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen  
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Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

Arkivsaksnr.: 14/2809   Arkiv: 255  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Formannskapet 17.02.2015 

20/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP 

skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens 

finansreglement. 

2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond, og skilles ut i kommunens 

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 

4. Årlig avkastning (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i 

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK. 

5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i 

kommunens finansreglement. ”Fossefondet” skal ha en forventet avkastning som 

minst opprettholder fondets realverdi. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse på valg av forvalter. 

   

Innledning / bakgrunn 
Våren 2014 besluttet Kommunestyret i Ringerike kommune (KS sak 36/14) å selge en 

aksjepost i Ringeriks-Kraft AS, tilsvarende 15 % av selskapet, til KLP. Kommunen reduserte 

dermed sin eierandel fra 88 % til 73 % av selskapet. Salgssummen ble satt til 135 mill. kroner 

med salgsdato 31.12.2013.  

 
Beskrivelse av saken 
Ved salg av finansielle anleggsmidler (aksjer i dette tilfellet) finnes klare føringer på 

hvordan dette skal behandles i kommuneregnskapet. ”Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)” sier følgende i § 3: 

 

”Ved salg av finansielle anleggsmidler, skal en andel av salgsinntekten regnes som 

avkastning på innskutt kapital. Første setning kommer kun til anvendelse dersom kommunen 

eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet. Avkastning på innskutt 

kapital skal regnes som løpende inntekt. Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det 

beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 

1997 nr 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket 

utbytte utbetalt i salgsåret.” 

 

Avkastning i forbindelse med salget er beregnet til kr 13.902.600 som er inntektsført i 

driftsregnskapet 2014. Resterende kr 121.097.400 er ført til salgsinntekt i investerings-

regnskapet. En slik salgsinntekt kan kun benyttes til avsetning til ubundne investeringsfond, 



  Sak 20/15 

 

 Side 10   

 

finansiering av fremtidige investeringer eller nedbetaling av langsiktig gjeld tilknyttet 

kommunens tidligere investeringer. 

Ved avsetning til investeringsfond, med tanke på forvaltning for å oppnå en avkastning og 

ivareta kapitalen på lang sikt, har Ringerike kommune vedtatt et eget finansreglement. 

Kapittel 4 i dette reglementet gir føringer for hvordan forvaltning av langsiktige finansielle 

aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal behandles for å ivareta 

Kommunelovens bestemmelser. 

 

Kommunelovens § 52, punkt 3 sier: 

”Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning 

kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at 

kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved 

forfall.” 

  

I denne lovbestemmelsen er det to hovedmomenter kommunen må ta hensyn til; 

«tilfredsstillende avkastning» og «finansiell risiko». 

 

Tilfredsstillende avkastning: 

Avkastning på finansielle midler oppnås kun dersom midlene lånes bort til noen som er 

interessert i å betale en rente for å få låne dem (eks. bankinnskudd, obligasjoner o.l.), eller at 

midlene settes i arbeid for å skape verdier og dermed få tilbakebetalt en andel av denne 

verdiskapningen (eks. aksjer, eiendom o.l.). «Tilfredsstillende avkastning» er et begrep som 

må defineres i hvert enkelt tilfelle utifra risiko og forventninger. Et mål kan ofte være å 

opprettholde realverdien på midlene, som vil si at avkastningen bør være høyere enn landets 

inflasjon. 

 

Finansiell risiko: 

Enhver form for håndtering av verdier innebærer en risiko for at disse verdiene kan bli 

mindre verdt eller mere verdt, og det er disse svingningene risikobildet skal si noe om. 

Penger er verdipapirer som er lett omsettelige og risikobildet er veldig sammensatt. Ved å 

beholde disse verdiene som kontanter vil likviditetsrisikoen være lik null, men andre 

risikoformer må vurderes. F.eks. valutarisiko mot fremmed valuta, markedsrisiko for 

endringer i priser eller andre hendelser (f.eks brann, tyveri, krig o.a) som kan endre verdien 

eller størrelsen av kontantbeholdningen. I forslag til revidert finansreglement kapittel 10 

defineres forskjellige former for risiko som må vurderes ved forvaltning av verdier. I kapittel 

4.4 defineres ulike risikoklasser. Risikoklasse 1 kjennetegnes ved små svingninger i verdiene 

og verdiene kan raskt endres til kontanter og dermed klassifisert som lav risiko. Risikoklasse 

6 kjennetegnes ved store svingninger i verdiene og det kan ta noe tid å omgjøre verdiene til 

kontanter, og dermed klassifisert som høy risiko. 

 

For å oppnå en tilfredsstillende avkastning må det tas en viss risiko. Det er ønske om at 

verdiene skal bevege seg i verdi, oppnå en svigning. Jo høyere risiko, jo større svingninger og 

dermed størst mulighet for høy avkastning, men også størst mulighet for store tap. Risikoen 

må dermed balanseres ved å bruke ulike markedsinstrumenter for å oppnå en tilfredsstillende 

avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Denne balansen står i forslag til 

nytt finansreglement kapittel 4.5.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 
- KS sak 36/14, arkivsaksnr 12/4481: Eierstyring/ salg av Rik- aksjer 

- KS sak 146/14, arkivsaksnr 14/2749: Forvaltning av midler etter salg av RiK- aksjer. 

Vedtak: «Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert 

finansreglement innen 31.12.14. 

Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort 

etter salg av aksjepost i RingeriksKraft.» 

- FS sak 198/14, arkivsaksnr 14/2809: Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer. 

Vedtak: «Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om 

problemstillingene som er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler 

etter salg av RIK-aksjer.» 

 

Økonomiske forhold 
Frigjøring av kapital gjennom salg av finansielle anleggsmidler påvirker først og fremst 

kommunens investeringsregnskap og finansielle posisjon til å finansiere fremtidige 

investeringer. Avkastningen på slik kapital, positiv eller negativ, vil påvirke 

driftsregnskapet. Ved en drift i balanse hvor kommunens utgifter ikke overstiger inntektene 

kan kommunen overføre positiv avkastning (helt eller delvis) fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet og bygge opp investeringsfond eller finansiere årets investeringer. 

Overføring fra investeringsregnskap til driftsregnskap er ikke tillatt. 

 

Alternative løsninger 
Alternativ 1: 

Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS skal brukes til 

nedbetaling av kommunens langsiktige gjeld. Dette vil redusere årlige driftskostnader med 

ca 2,7 mill. kroner i renteutgifter ved dagens rentenivå. Denne reduksjonen vil være varig 

dersom kommunen opprettholder dagens nivå på avdragsbetaling, som da vil utgjøre 

beregnet minimumsavdrag pluss ca 6 mill. kroner. 

Dersom kommunen kun forholder seg til beregnet minimumsavdrag i tiden fremover vil den 

økonomiske effekten være avtagende og borte etter ca 20 år. 

 

Alternativ 2: 

Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS overføres til 

ubundne investeringsfond. Dette vil kunne benyttes som egenkapital ved finansiering av 

fremtidige investeringer for å begrense lånebehovet. Midlene vil inntil videre inngå som en 

del av kommunens kortsiktige likvide midler og behandles i tråd med kommunens 

finansreglement. Økonomisk effekt blir mye som beskrevet i alternativ 1. 

 

Alternativ 3: 

Kombinere alternative løsninger 1 og 2.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet. 

Gjennom transaksjonen som nå er foretatt har Ringerike kommune skaffet seg muligheter til 

å forvalte kommunens kapital på en bredere, og etter rådmannens vurdering, en bedre måte. I 

tillegg har kommunen beholdt eierskapet og kontrollen i selskapet som største aksjonær med 
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73 % av aksjene. Salget som frigjorde 135 mill. kroner av kommunens verdier forteller oss at 

selskapet i dag har en markedsverdi på rundt 1 milliard kroner. Det betyr at kommunen 

fremdeles har i overkant av 700 mill. kroner bundet opp i selskapet. 

Rådmannen innstiller på at de frigjorte midlene tas godt vare på for fremtidige generasjoner. 

En fornuftig forvaltning gjennom bruk av renteprodukter, obligasjonsfond og langsiktige 

avkastningsmuligheter på aksjemarkedet vil gi en avkastning som kan måles mot den 

avkastning vi ville fått om kapitalen fortsatt ville vært plassert som aksjer i ett enkelt 

selskap, Ringeriks- Kraft AS. 

Kommunen har utfordringer i balansen mellom driftsutgifter og inntekter. Tjenestenivået 

som leveres holder god standard sammenlignet med mange andre kommuner, og dette er noe 

vi skal ta med oss. Det er derfor viktig at inntekter også blir en del av fremtidig planlegging 

for å kunne gi gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi mottar årlig utbytte fra Ringeriks- 

Kraft AS og har dermed en fordel som ikke alle andre kommuner har. Vi er en såkalt 

”kraftkommune”. 

Rådmannen mener at denne fordelen ikke utnyttes godt nok, noe de siste års 

utbyttebetalinger underbygger. Muligheten som nå har dukket opp bør utnyttes på en slik 

måte at frigjort kapital beholdes for fremtiden og høstes av ved behov. Det finnes gode 

eksempler på dette i Norge, for eksempel gjennom det statlige ”oljefondet”, og flere 

kommuner har benyttet seg av muligheten til å opprette lignende fond for å skaffe løpende 

inntekter fremfor å tære på oppspart kapital.   

 

Vedlegg 
Forslag til revidert finansreglement for Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

Arkivsaksnr.: 14/3031   Arkiv: 453  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

13/15 Formannskapet 17.02.2015 

21/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har ovenfor regionrådet tatt opp konkrete problemstillinger 

knyttet til dagens økonomiske situasjon og dermed tilsvarende utfordringer med å oppfylle 

målene som stiftelsen har. Regionrådet har bedt om en sak til kommunestyrene som bidrar til 

å løse disse problemene og som sikrer det lokale kulturliv tilgang til kultursenterets 

lokaliteter til en kostnad som vil være økonomisk overkommelig. 

Ringerike kultursenter er svært avhengig av leieinntektene sine. Dette har igjen ført til at 

senteret har måttet prioritere å leie ut til profesjonelle, nasjonalt og internasjonalt kjente 

artister som trekker mye folk og har et betalingsvillig publikum. Disse må «bookes i god tid i 

forveien. Dette inntektsbehovet fører på den ene siden til høye kostnader for det lokale 

kulturlivet, hvis de ønsker å benytte senteret. Mange må la det være, fordi det krever et svært 

stort betalingsvillig publikum for å bære kostnadene. På den annen side føler det lokale 

kulturlivet at det er liten plass for deres aktiviteter, da svært mange helger er booket av kjente 

artister. De lokale kulturkreftene har ofte heller ikke så lang planleggingshorisont og kommer 

for sent til bestilling. 

Ringerike kultursenters driftsmodell er ikke bærekraftig i det lengre løp. Senteret har allerede 

liten bemanning (daglig leder i full stilling + 0,4 årsverk driftsoperatør) til å håndtere dagens 

drift og får ikke realisert det utviklingspotensialet som kunne vært mulig. Husleiekostnadene 

presser det lokale kulturlivet ut av senteret, samtidig som det fortsatt forutsettes stor lokal 

dugnadsinnsats. Det er antagelig kun spørsmål om tid før dagens driftsmodell bryter sammen.  

Det er stor frustrasjon i det lokale kulturlivet over situasjonen. I lov om offentlige 

styresmakters ansvar for kulturvirksomheten (kulturlova) slås det fast i formålsparagrafen (§ 

1) at «styresmaktene har et klart ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk». § 5 i loven definerer riktignok dette ansvaret som et felles ansvar 

for stat, fylkeskommune og kommune, men de problemstillingene som kultursenteret 

demonstrerer i sitt problemnotat er et regionalt problem som kommunene i regionen må finne 

en løsning på. 
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Beskrivelse av saken 

Regionalt kultursenter – Ringeriks AS ble stiftet 29.8.2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ 

til opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden 2006 har det 

blitt utført en enorm frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og i årene etter. Resultatet av 

denne innsatsen er at Ringeriksregionen sitter med et av landets billigste kulturhus. 

Kultursenteret inneholder to scener for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre rom for 

kurs, konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på 

dugnad og ved hjelp av innsamlede midler, bla fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne 

med ukentlig dugnadsinnsats på vedlikeholdssiden i senteret, og hjelper også til under 

arrangementer i senteret for øvrig.  

Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et 

driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.  

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS 

Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut 

til Stiftelsen Ringerike kultursenter. Styreleder er Ole Krokstrand, mangeårig frivillig 

engasjert i det lokale kulturliv og «primus motor» i kulturhuset siden oppstart. 

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på eiersiden ved en emisjon i 2012 med 

en samlet innbetaling på 5 mill. kroner, inkludert en overkurs på 402,41 per aksje.  

Aksjekapitalen har i dag pålydende kr 3 310 000,-, og aksjene i selskapet er fordelt som 

følger: 

Eier Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 5395 32,60 % 

Jevnaker kommune 1660 10,03 % 

Hole kommune 1245 7,52 % 

Kulturstiftelsen Fengselet  4000 24,17 % 

Kultursentrum AS 1250 7,55 % 

Hønefoss Sparebank 1000 6,04 % 

Aslaksrud Eiendom AS 1000 6,04 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 1000 6,04 % 
 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS hadde ved årsskifte en samlet rentebærende gjeld på vel         

9 mill. kroner, etter at selskapet i 2013 mottok tippemidler på tre mill. kroner. Disse ble i sin 

helhet brukt til nedbetaling av gjeld, for på den måten å redusere husleiebelastningen for 

stiftelsen Ringerike kultursenter.  

I tillegg kommer et ikke-rentebærende lån fra Ringerike kommune på kr. 1 656 250,- som skal 

innløses i sin helhet senest 1.1.2017. Dette lån har følgende bakgrunn: 

Ringerike kommune aksepterte forhandlingsresultatet med Sentrum Byutvikling AS om 

overdragelse av aksjene i AS Samfunnshuset (jfr. brev av 21.10.2003, saksnummer 02/00583-

090), med det resultat at de to gjenværende lån fra Ringerike kommune på til sammen                

kr. 1 656 250,- ble gjort rente- og avdragsfrie med full innfrielse den 1. juli 2008. Et tredje lån 

på kr. 500 000,- inngikk i oppgjøret for aksjene (vedtatt i kommunestyrets sak 40/03 den 22.5 

2003). 
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I sak 176/06 den 14.12.2006 imøtekom kommunestyret en søknad fra Ringerike 

Kultureiendom AS om debitorskifte. Bygningen ble seksjonert, og pantobligasjoner ble slettet, 

med unntak av lån knyttet opp i mot seksjon 3; Ringerike kultureiendom AS. Det ble vedtatt at 

dette lån skulle løpe videre som et rente og avdragsfritt lån i fem (5) år med virkning fra 

1.1.2007. 19. juni 2012 mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Ringerike 

Kultureiendom AS, der det bes om at kommunens utestående fordring (rente og avdragsfritt 

lån til Regionalt Kulturhus Ringerike AS) skulle løpe med samme vilkår fram til 1.7.2017, 

eller inntil eventuelt annet avtales. Dette ble vedtatt i kommunestyret i sak 103/14. 

 

Samlede inntekter fra selskapets eneste leietaker (Stiftelsen Ringerike kultursenter) utgjorde    

kr. 1 680 000,- i 2013. Selskapet er momspliktig.  

 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn 

og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse.  I samspill med 

kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.  

Kultursenteret står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og har som formål å 

være et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte 

opp om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for 

nasjonale og internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og 

driftstilskudd fra kommunene. Daglig leder for Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen 

(100 % stilling). Styreleder er Per-Arne Hanssen. Stiftelsens råd ledes av Steinar Eriksen. 

Kultursenterets budsjett for 2014 har en ramme på ca. 4,3 mill. kroner. Husleiekostnadene 

utgjør ca. 1,5 mill. kroner av dette. Denne økte med vel 350 000 kroner i 2013, da 

eiendomsselskapet kjøpte ytterligere areal til kulturformål for 10 mill. kroner.   

Kommunenes driftstilskudd utgjør ca. 1,1 mill. kroner årlig.   

 

Rådmannens vurdering 

Dersom Ringerike kultursenters husleie skal reduseres så det monner, må gjeldsbyrden til 

Regionalt Kulturhus Ringerike as saneres. For å unngå konkurransevridning er offentlig 

støtte til formålet i utgangspunktet ikke tillatt. Økonomiske fordeler som ettergivelse av lån 

og rentefrihet anses som offentlig støtte. 

Det finnes riktignok unntak. Grovt sett kan man si at hvis kommunen skal gi offentlig støtte, 

så er det tillatt dersom man kommer inn under et av unntakene i regelverket eller hvis man 

har fått særskilt samtykke, noe som må innhentes ved å sende melding til Nærings- og 

handelsdepartementet, som igjen forespør Eftas overvåkningsorgan, som så sier ja eller nei til 

støtten.  

Det eneste unntaket som er aktuelt i dette tilfelle er unntaket som gjelder for såkalt 

bagatellmessig støtte.  Hvis en stønadsmottaker får under 200.000 € over tre, år så er det 

bagatellmessig støtte. Pr. i dag er kursen på 8,41 og dermed vil man maksimalt kunne tildele 

bagatellmessig støtte på kr. 1 680 000,- for en 3 årsperiode. Regionalt kulturhus – Ringerike 

AS har fått videreformidlet tre mill. kroner i tippemidler i 2013, noe som klart vil måtte 

betraktes som offentlig støtte, og som må medregnes. Det er derfor uaktuelt/ulovlig å løse 

stiftelsens økonomiske problemer ved å øke den offentlige støtten til Regionalt kulturhus – 

Ringerike as. 
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Rådmannen i Jevnaker kommune, May-Britt Nordli foreslår etter samtaler med alle sentrale 

aktører i både stiftelsen og i eiendomsselskapet i ett notat til regionrådet at regionen finner en 

løsning som bidrar til robust og forutsigbar framtidig drift av Ringerike kultursenter. 

Regionen kan ikke risikere å tape den verdien som ligger i senteret. Det dreier seg om alt 

dugnadsarbeid og innsats fra de frivillige og verdiene for øvrig som er investert i lokalitetene. 

Ikke minst dreier det seg også om de felles arenaene og fellesskapet som er skapt for en 

videre grotid i det lokale kulturlivet. 

Situasjonen kan avhjelpes på to måter: 

1. Regionalt Kulturhus Ringerike AS gjennomfører en aksjeemisjon på kr. 10 656 250,- i den 

hensikt å sanere gjelden i selskapet.  

2. Kommunene etablerer en tilskudds/støtteordning til lokale kulturkrefter som ønsker å 

benytte kultursenteret til sine oppsetninger. Formålet må være å sette disse i stand til å betale 

den husleien som stiftelsen Ringerike kultursenter må ha for å betjene egen husleie til 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS. I realiteten overføres dermed kapitalkostnadene på 

eksisterende låneportefølje til aktuelle aktører innen det lokale kulturlivet, som i realiteten 

betjener disse ved at de blir satt i stand til å betale gjeldende husleie. I forhold til løsning nr. 1 

sparer kommunene ikke penger ved slik løsning. Eierandelene økes ikke og man etablerer et 

økt byråkrati både for kulturaktørene og for kommunen. 

 

Samtlige aktører anbefaler at løsning nr. 1 velges, da denne framstår som det enkleste grepet 

for å få til en betydelig kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen 

vil gi en redusert husleie til lokale kulturaktører som ønsker å benytte kultursalen. 

Rådmannen deler denne oppfatningen. Det er derimot viktig at slik emisjon tar høyde både 

for den rentebærende gjelden som indirekte må betjenes av Ringerike kulturstiftelse, og den 

ikke-rentebærende gjelden. Hvis ikke en løsning tar nødvendig høyde også for dette, vil 

tilsvarende situasjon oppstå fra 2017, når låneporteføljen i forhold til Ringerike kommune 

innløses. 

Ved emisjonen i 2012 ble selskapets aksjekapital forhøyet med kr. 1 660 000,- til kr. 

3 310 000,- ved utstedelse av 8300 nye aksjer pålydende kr. 200,-. I tillegg til aksjekapitalen 

betalte de nye aksjonærene (Jevnaker, Hole og Ringerike kommune) en overkurs med             

kr. 402,41 pr. aksje, til sammen kr. 3 340 000,-. Samlet innbetaling fra kommunene var 

dermed kr. 5 000 000,-. 

Basert på samme innbetalingsforhold mellom kommunene vil en emisjon på kr. 10 656 250,- 

kunne gjennomføres i selskapet ved at aksjekapitalen økes med kr.5 296 200,- fra kr. 

3 310 000,- til kr. 8 606 200,- ved utstedelse av 26 483 nye aksjer. De nye aksjene vil kunne 

utstedes på samme vilkår som i 2012 med en overkurs på kr. 402,41 pr. aksje. Med samme 

innbetalings-forhold som i 2012 vil da kr. 10 656 250,- fordeles mellom kommunene som 

skissert nedenfor, med tilhørende eierandeler etter emisjonen: 

Eier Innbetaling Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 6 926 500,- 22608 52,55 % 

Jevnaker kommune 2 131 500,- 6957 16,17 % 

Hole kommune 1 598 250,- 5218 12,16 % 

Kulturstiftelsen Fengselet   4000 9,26 % 

Kultursentrum AS  1250 2,90 % 

Hønefoss Sparebank  1000 2,32 % 

Aslaksrud Eiendom AS  1000 2,32 % 
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Stiftelsen Ringerike kultursenter  1000 2,32 % 

 Kr. 10 656 250,- 43033 100.00 % 

 

Dersom gjelden i selskapet Regionalt Kulturhus - Ringerike AS blir innfridd, vil selskapet 

kunne redusere husleien til Ringerike kultursenter til kr.750 000,- . Rådmannen forutsetter at 

slik redusert husleie vil sikre det lokale kulturlivet ønsket tilgang til kultursalen og bidra til at 

Ringerike kultursenter kan realisere sine overordnede mål og rolle i regionens kulturliv. 

Samtidig vil Regionalt Kulturhus- Ringerike AS innløse utestående fordring til Ringerike 

kommune på kr. 1 656 250,-. 

For å sikre forutsigbare budsjettgrunnlag foreslår rådmannen at det fattes vedtak om å «fryse» 

de kommunale driftstilskudd til nivå likt budsjett 2015 de neste fem årene. En mer forutsigbar 

driftssituasjon vil kunne bringe ny inspirasjon til det lokale kulturlivet og føre til at nye 

bruksmuligheter og konsepter blir utviklet av kulturfellesskapet i senteret. 

 

Rådmannen har kvalitetssikret saksframlegget og tallmateriale med Regionalt Kulturhus-

Ringerike AS v/styreleder Ole Henrik Krokstrand og daglig leder Tor Bonde Aslaksrud. 

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 i samarbeid med Håvard 

Austgard (Hole kommune) og May-Britt Nordli (Jevnaker kommune) 
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Fortsatt drift av Ringerikshallen  

 

Arkivsaksnr.: 15/1227   Arkiv: D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/15 Formannskapet 17.02.2015 

22/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre, men dette vurderes hvert år ved behandlingen av 

årsbudsjett og handlingsprogram.   

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 140/14 – punkt 2 at Ringerikshallen legges ned når 

Hønefoss Arena A/S står ferdig og kan tas i bruk. Hønefoss Arena A/S ble åpnet og tatt i bruk 

i månedsskiftet januar/februar i år. 

 

Sak om forlenget drift av Ringerikshallen ble fremmet i november 2014. HOK og HMA fattet 

vedtak om fortsatt drift, mens formannskapet fattet følgende vedtak i sak 186/14:  

 

1. Saken utsettes 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de idrettene 

som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bl.a. 

vedlikeholdsbehov) må utredes. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har en befolkning på nesten 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen svært lav dekning. Pr. dato er det 5 hallflater på minst 20 meter x 

40 meter i Ringerike kommune.  Det er 3 hallflater ved Hønefoss Arena A/S, 1 i idrettshallen 

på Tyristrand og 1 i Ringerikshallen, som denne saken dreier seg om. 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet, betyr det med dagens befolkning minst 6 

hallflater. Nå som Hønefoss Arena er tatt i bruk, er det 4 hallflater tilgjengelig for 

innbyggerne i kommunen, Hønefoss Arena AS har 3 hallflater og 1 hallflate i idrettshallen på 

Tyristrand.  

  

Kommunestyret fattet i sak 119/14 vedtak om å bygge ny barneskole og flerbrukshall på 

Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 ble det fattet vedtak om å bygge flerbrukshall i Hønefoss 

nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole.  

Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike.  
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Nye flerbrukshaller på Benterud og i Hønefoss nord ligger noen år fram i tid. Innspill fra 

Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes 

videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass.  

 

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse.  

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og skolen er helt sprengt når det 

gjelder gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig Ullerål skole ha behov for å legge noe av 

kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen.  

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale dersom 

Ringerikshallen legges ned.  Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og 

ungdommer. Hønefoss Arena AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass.  

Da formannskapet utsatte saken om fortsatt drift av Ringerikshallen, skulle alternative 

løsninger for de som mistet sitt treningstilbud undersøkes og utredes.  

Det har blitt foretatt en ny kartlegging av andre lokaler, men de eksisterer ikke. Det har ikke 

vært mulig å finne alternative løsninger.  

Ved en stenging av Ringerikshallen vil Ringerike helsesportslag, Ringerike pistolklubb, 

Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere og Ringerike bokseklubb miste treningslokaler. 

Innbyggerne i Ringerike kommune vil også miste den eneste muligheten til å spille squash.  

Bedriftsidretten i kommunen står helt uten tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til 

fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles.  

 

Forholdet til overordnede planer  
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av Ringerike kommunestyre i sak 21/13.  

Folkehelsemeldingen, sammen med vedtatt kommuneplan, skal legges til grunn i alle saker 

som behandles. En av målsettingene i folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle.  

 

Vedlikeholdsbehov Ringerikshallen 

Ved branntilsyn i Ringerikshallen i 2014, ble det påvist at luftespjeld ikke virket 

tilfredsstillende. Disse ble skiftet i desember 2014. Det er ingen kjente umiddelbare 

vedlikeholdsbehov ved Ringerikshallen nå. 
 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Hønefoss Arena AS.  

Drift av Ringerikshallen beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner.  

Pr i dag betaler kampsport og skytterne ca. kr. 250.000,- i året for leie av Ringerikshallen. 

Videre er allerede Ringerikshallen leid ut 12,5 timer/ uke til nye brukere (de har fått beskjed 

om at dette forutsetter av kommunestyrevedtak om fortsatt drift). Dette gir en leieinntekt på 

kr. 200.000,-.   

Ansvarlig for å koordinere driften av idrettshallen mener det er fullt mulig å leie ut hallen 

enda mer, og regner med at leieinntektene i Ringerikshallen minst kan bli ca. kr. 500 000,- i 

2015. 

 

Dersom Ringerikshallen legges ned, faller leieinntektene bort. Den reelle kostnaden ved 

fortsatt å drifte Ringerikshallen estimeres til kr. 700 000,-. Rådmannen vil komme med 
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forslag til inndekning av kostnadene til fortsatt drift av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 

2015.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet, dette er i tråd 

med den vedtatte folkehelsemeldingen.  

Fortsatt drift av Ringerikshallen, er et tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper 

skal miste det tilbudet de har.  

Ringerikshallen er viktig for en tilfredsstillende gjennomføring av 

kroppsøvingsundervisningen ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Rådmannen ser det 

som uheldig at flere brukergrupper vil stå uten mulighet til å fortsette sine aktiviteter, og 

anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 140/11 om salg av Ringerikshallen oppheves, 

og at Ringerikshallen driftes videre. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, ønsker 

rådmannen at fortsatt drift av Ringerikshallen vurderes hvert år ved rullering av 

handlingsprogrammet. Behovet for bruk og vedlikeholdsutfordringer kan endre seg.  
 

 

Vedlegg 
* Henvendelse fra Ringerike idrettsråd  

* Ordførers anmodning om å legge fram sak 

* Vedtak i sak 140/11 (salg av Ringerikshallen)  

* Vedtak i formannskapet sak 186/14 (sak om fortsatt drift av Ringerikshallen – utsatt) 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

Arkivsaksnr.: 14/3918   Arkiv: 28  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/15 Eldrerådet 16.02.2015 

11/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.02.2015 

11/15 Formannskapet 17.02.2015 

23/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet og 

presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre utvikling av 

Ringeriksbadet. 

24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen 

ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av 

Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av 

Ringeriksbadet (vedlagt). 

Følgende vedtak ble fattet: 

Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for 

styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene 

som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling for 

styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100. 

Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet 

(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner. 

Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de 

forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 

barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 

(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 

helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 

treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 
For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 

kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 
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1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 

leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark 

(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%). 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette 

selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie 

hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år. 

En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og 

nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for 

utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.  

Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er 

oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut 

badeanlegget. 

Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er 

det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med 

badet. 

I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom for 

å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I hvert fall 

ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det 

utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye av 

kommunene i fortsettelsen. 

Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan 

utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for 

eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og 

lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer 

badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være 

rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd. 

Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.  

 

Vedlegg 
 Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten  

 

Arkivsaksnr.: 14/3312   Arkiv: 106 &20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/15 Formannskapet 17.02.2015 

24/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter overføringen av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten dersom det ved videre undersøkelser viser 

seg at dette er en virksomhetsoverdragelse og at gevinsten ved overføringen blir delt 

med kommunene. 

2. Ringerike kommune mener at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjon for Buskerud fylke må legges til Ringerike kommune, ut fra 

Ringerike kommunes sentrale beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for 

økonomifag i kommunen samt at dette demper sentraliseringen av statlige 

virksomheter. 

 

Sammendrag 
Bakgrunnen for høringen er at Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer 

effektiv skatteoppkreving. 

 

Det er både positive og negative effekter av forslaget. Ringerike kommune ønsker at 

arbeidsgiverkontollen og skatteoppkreverfunksjonen for Buskerud fylke blir lagt til 

Ringerike, slik at regionen kan få del av de positive effektene samt at de negative effektene 

blir dempet. 

  

Innledning / bakgrunn 
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen 

til Skatteetaten. 

 

Bakgrunnen for høringen er at Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer 

effektiv skatteoppkreving. 

 

Beskrivelse av saken 
I bakgrunn for tiltaket er at overføringen av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen til 

Skatteetaten innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og 

arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels 

overlappende oppgaver i Skatteetaten. Bakgrunnen for dette er sammenfallende skyldnere.  

 

Forslaget vil gi en rekke konsekvenser, både positive og negative for kommunen, 

skatteyterne og samfunnet. 
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Den kraftige reduksjonen i antall kontorer vil gi en mer enhetlig behandling av skatteyterne, 

samt at de får ett kontor og en adresse å henvende seg til. 

 

Reduksjonen i antall kontorer vil også frigi ressurser til å styrke arbeidet mot svart arbeid. 

 

Ved å redusere antallet kontorer, vil skatteoppkreveren miste noe av lokalkunnskapen som 

skatteyterne, noe som kan være positivt, men også være en ulempe dersom kunnskapen blir 

av privat karakter. 

 

For kommunene vil færre kontorer gi færre arbeidsplasser ute i distriktene, samt at det kan 

påvirke kvaliteten i økonomiarbeidet der skatteoppkreverens ansatte er integrert med 

kommunens øvrige økonomimiljø. 

 

Økonomiske forhold 
Det er usikkert om dette er virksomhetsoverdragelse da dette ikke er vurdert i rapporten. 

Kommunens kostnader ved endringen kan dermed ikke vurderes. Det er heller ikke tatt 

stilling til hvordan gevinsten i kommunene av overføringen blir tatt ut. 

 

Rådmannens vurdering 
 Rådmannens støtter overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten ut fra at hensynet til 

effektivisering og til at samme organ får innkreving for de samme skyldnerne. 

 

Per i dag er regnskapsavdelingen i Ringerike kommune, med ansvar for regnskap og lønn, 

samt kommunalsjefens økonomiske rådgivere ett større miljø enn den kommunale 

skatteoppkreveren. Kommunale krav blir fulgt opp av ansatte som ikke arbeider med 

skattekrav. 

 

For å motvirke sentralisering, ønsker rådmannen at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjonen for Buskerud ut fra distriktshensyn legges til Ringerike kommune 

med bakgrunn i at kommunen har ett godt økonomimiljø både med private aktører og med 

offentlige instanser som Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt Kartverket, samt at 

Ringerike er ett trafikk-knutepunkt med stor rekkevidde innen en time. Videre vil Hønefoss 

de neste årene vokse hurtig som by og med det få flere arbeidsgivere. 

 

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, 05.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

Arkivsaksnr.: 14/3099   Arkiv: 614  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/14 Eldrerådet 10.12.2014 

2/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.01.2015 

15/15 Formannskapet 17.02.2015 

25/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 
Styreleder Daoud Kandela i «Hospicestiftelsen Angelique» tok i oktober 2014 kontakt med 

Ringerike kommune for å drøfte driftssituasjonen på hospiceavdelingen ved Austjord 

behandlingssenter. Bakgrunnen for møtet var en generell uro for at tilbudet gjennom årets 

budsjettbehandling skulle bli redusert, og også at Hospiceenheten ikke ble optimalt utnyttet.  

Ordfører tok initiativ til et møte, som ble avholdt 3. november 2014. Fra kommunen deltok 

ordfører, rådmann, kommunalsjef, tildelingskontoret og leder for Austjord behandlingssenter. 

På møtet ble det enighet om følgende: 

1. Ringerike kommune ønsker å videreføre åtte plasser ved Austjord behandlingssenter 

som egen hospiceavdeling. Avdelingen deles i to (lokalitetene tillater dette), der fire 

senger øremerkes hospicepasienter. Resterende senger (4 stk.) kan brukes mer 

fleksibelt, men pasienter som har behov for palliativ behandling og omsorg ved livets 

slutt skal uten unntak prioriteres. 

2. Kompetansebygging skal være i fokus, og Austjord behandlingssenter skal alltid ha 

nødvendig kompetanse og personellressurser til at samtlige åtte senger på 

hospiceenheten kan benyttes til formålet ved behov. 

3. Det gjennomføres en informasjonskampanje for å gjøre tilbudet bedre kjent blant 

pasienter, pårørende, sykehus og fastleger. 10-årsjubileum for hospiceavdelingen skal 

markeres. 

4. Av naturlige årsaker har kreftpasienter blitt synonymt med hospicetilbudet. Slik bør 

det ikke være. En rekke pasientgrupper vil kunne profittere på tilbudet. Det tenkes her 

på flere nevrologiske lidelser, kolspasienter og diagnoser forbundet med sterke 

smerter samt omsorgsbehov ved livets slutt. Tildelingskriteriene gjennomgås for å 

sikre at disse ikke ekskluderer noen grupper og at hospicetilbudet favner vidt. 

5. Samarbeidet med Hospicestiftelsen Angelique er viktig, og det etableres et 

dialogmøte mellom stiftelsens ledelse og kommunens ledelse 2 ganger i året. Leder 

for hospiceavdelingen tar initiativ til disse møtene. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Christine M. Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Arkivsaksnr.: 14/3736   Arkiv: 614  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Eldrerådet 12.01.2015 

3/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.01.2015 

16/15 Formannskapet 17.02.2015 

26/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagsentrene er lokalisert på Nes, Sokna, Tyribo (Nakkerud), Hvelven og Heradsbygda. Disse 

er organisert som «dagplasser institusjon» og driften er hjemlet i «Forskrift for sykehjem og 

boform for heldøgns omsorg og pleie». I forskriften står det at boformen skal være innrettet 

på en eller flere av følgende oppgaver: medisinsk attføring med sikte på tilbakeføring til 

hjemmet, avlastning, permanent opphold, spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede, 

skjermet enhet for senil demente, selvstendig boenhet for barn/ungdom, 

dagopphold/nattopphold og/eller terminalpleie.  

Kommunene er lovpålagt å ha tilbud til innbyggerne i forhold til rehabilitering, meningsfull 

fritid og avlastning for pårørende. Ringerike kommune har valgt å gi slike tilbud blant annet 

gjennom fem dagsenter. Drift av dagsenter er i seg selv ikke lovpålagt. 

I Ringerike kommune har alle som får tilbud om dagtilbud vedtak på tjenesten, fattet i 

forhold til «Dagtilbud på institusjon». Betaling for dagtilbud i institusjon følger «Forskrift 

om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» av 1.1.2014, § 4. Egenandelens 

størrelse ved korttidsopphold: 

«Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 142 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil 

kr. 74,- for det enkelte dag- eller nattopphold».  

J.fr. § 1. Vilkår og definisjoner kan det likevel ikke kreves egenandel for korttidsopphold som 

primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 

Når pasienten har vedtak på dagtilbud på institusjon, har pasienten rett på alle de tjenester 

som pasienter med langtidsvedtak har. Dette innebærer medisiner, forbruksmateriell, 

transport og mat. Slik tilbudet er organisert i Ringerike kommune, med en forskriftsregulert 
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egenbetaling for tjenestene, framstår dette som et kostnadsintensivt tilbud på grunn av svært 

liten egenbetaling. Det er også slik at tjenesten dagopphold/nattopphold har blitt innvilget 

etter andre kriterier enn døgnopphold. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har pr. i dag følgende antall dagplasser ved institusjon: 

Dagtilbud Antall 

plasser 

Miljø- 

personell 

Bemannings-

faktor 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdelingi 

Heradsbygda dagavdeling 

8 

20 

10 

13 

45 

0,8 årsverk 

2,4 årsverk 

1,0 årsverk 

2,3 årsverk 

7,0 årsverk 

0,10 

0,12 

0,10 

0,18 

0,15 

Totalt 96 13,5 årsverk  

Tabell 1 

Ringerike kommune har ingen «servicesentra for eldre». Det nærmeste vi kommer er kantina 

i Krokenveien og på Hov, der eldre kan samles på eget initiativ for å snakke sammen og spise 

middag. Disse betaler for middagen på lik linje med andre som benytter kafeteriaen. 

I Ringerike kommune praktiseres tilbudet slik at aktuelle brukere søker om å få benytte 

tjenesten, og tjenesten tildeles så av tildelingskontoret ved at det fattes vedtak om dagopphold 

ved institusjon. Slik blir mye av «eldresenterets/seniorsenteret/servicesenterets» kvaliteter 

(kjært barn har mange navn) faset inn i en driftsform som er lite hensiktsmessig, da et godt 

eldresentertilbud ikke kan driftes rasjonelt og kostnadseffektivt i forhold til forskriften som 

regulerer slike plasser. Forskriften regulerer både kostnadsdekning, betalingssatser, tjenestens 

innhold og transport. Det er også et paradoks at vi på tidligere Norderhovhjemmet har et 

tilbud om «dagplasser på institusjon», - en institusjon som ble nedlagt for flere år siden. 

Et moderne eldresenter framstår i dag som et aktivitetssted og møteplass der eldre kan møtes 

for felles aktivitet, sosialt samvær og ha stor grad av brukermedvirkning. Der er tilbud om 

frokost og middag, kaffe/kake, organiserte aktiviteter, voksenopplæringstilbud og andre kurs, 

nyhetsformidling/aviser/TV-krok, bibliotektilbud, spill osv., osv. Vi ser også at brukerne er 

langt friskere enn de pasientene som man vanligvis forbinder med brukergruppen av 

«dagplass på institusjon». Dermed har eldresenteret også et langt mer forebyggende aspekt. 

Tilbudene ved et eldresenter kan også med fordel kombinere med legetilsyn, kontakt med 

helsesøster, råd/veiledning, og juridisk bistand. Et slikt tilbud ville ikke være søknadspliktig 

for å kunne benyttes. Mange eldresentra utnytter også det relativt store restpotensiale mange 

eldre har for selv å bidra i driften. 

I et eldresenter vil innslaget med senildemente være langt lavere og tilbudet vil dermed være 

mer tiltrekkende for mange av våre eldre som fortsatt er oppegående og mentalt friske. Vi ser 

også at innslaget av frivillige og frivillige organisasjoner er langt større på eldresentra enn på 

de tradisjonelle dagplasser på institusjon. Dette gjelder både i forhold til ansvar for daglig 

drift og i forhold til enkeltarrangementer. 
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På et slikt sted betaler brukeres for de tjenester man velger å benytte, enten pr. tjeneste, pr. 

dag eller pr. måned som en abonnementsordning.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at et velfungerende dagtilbud for hjemmeboende er et særdeles viktig 

tiltak for å sikre eldre mennesker muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Likeens er 

det viktig at slike tilbud er lett tilgjengelige for alle eldre (lavterskel) og ikke avhengige av 

søknadsprosedyrer og byråkratiske ordninger. God offentlig kommunikasjon er også 

avgjørende. 

Hvor mange bruker dagens tilbud (dagplass institusjon)? 

Dagsenter/ 

sted 

Antall 

brukere 

hver ukeii 

Antall brukere hver dag Antall 

opphold/ 

uke 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsda

g 

Fredag 

Sokna 25 17 13 20 15 16 81 

Heradsbygda 104 43 42 45 40 45 215 

Hvelven 18 13 11 13 10 13  

Nes 8 8 8 8 8 8 48 

Tyribo 21 10 9 9 10 8 46 

Totalt 176 91 83 95 83 90 390iii 

 

Rådmannen har fått utført en undersøkelse i forhold til samtlige brukere av dagens dagtilbud i 

forhold til bistandsbehov under oppholdet. En oversikt over spesielle bistandsbehov hos de 

brukere som i dag frekventerer dagtilbudet, og som er av en slik art at de krever hjelp (1 – 2 

personer), viser at: 

 47 brukere trenger hjelp til mating og tilrettelegging v/måltider. 

 27 brukere må ha gåtrening m/bistand 

 55 brukere trenger hjelp til å ta medisiner 

 50 brukere trenger hjelp og/eller veiledning ved toalettbesøk 

 

Det er vanskelig nøyaktig å fastslå hvor mange utrykninger og/eller hjemmebesøk, og av 

hvilken varighet dette vil generere fra hjemmetjenesten side dersom disse brukerne var 

hjemme om dagen. Men, - at det ville representere en vesentlig kostnad (både i forhold til 

transport og bistand) er hevet over tvil. 

Ellers er det verdt å merke seg at 62 brukere benytter seg av tilbud om fysisk trening/-

rehabilitering m/apparater, og dagtilbudet representerer derfor en viktig rehabiliterings- og 

treningsarena for eldre mennesker, j.fr. folkehelse- og frisklivsaspektet.  

Kun 20 brukere kommer fordi pårørende trenger avlastning. 27 brukere er diagnostisert som 

demente, mens 51 brukere har kognitiv svikt
iv

. Gjennomgangen viser også at det kun er 9 
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brukere som kommer seg til dagtilbudet ved egen hjelp. Hele 167 brukere transporteres for 

kommunens regning hver uke. 

 

Økonomiske forhold 

Hva koster dagplassene i Ringerike? 

Dagtilbud Utgifter Inntekter Netto 

kostnad 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdeling 

Heradsbygda dagavdeling 

954 830 

1 704 267 

885 670 

1 787 941 

5 207 886 

  -     47 436 

-     98 673 

 -     34 368 

-   566 849v 

-   284 099 

907 294 

1 605 594 

851 302 

1 221 092 

4 923 787 

Totalt 10 540 594 -1 031 425 9 509 069 

 

Dagtilbud ved institusjon er kostbart. 

En rapport utført av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), 

Stavanger Universitetssykehus konkluderer med at totalkostnader for et dagtilbud i snitt 

utgjør 868 kroner per dag per plass, eller 225 680 kroner per år for et tilbud som har åpent 

fem dager per uke 52 uker i året. Den største kostnadskomponenten er personalkostnader som 

utgjør 65 %, mens transportutgiftene utgjør 12 %, mat 10 %, husleie 8 % og drift 4 %. 

Pasientens egenandel dekket 10 % av disse kostnadene. I Ringerike kommune er 

kostnadsbilde annerledes: 

Dagtilbud Tilgjengelige nasjonale 
enhetskostnader  

Ringerike 
kommune 

 Kostnad/ 
plass/dag 

% av 
totalkostnad 

Kostnad/ 
plass/dag 

% av  
totalkostnad 

Bemanning 
Transport 
Mat 
Drift 

573,- 
102,- 

86,- 
37,- 

65 
12 
10 

258,- 
95,- 
60,- 
37,- 

51,7 
19,0 
12,0 
8,3 

Kostnad uten 
arealkostnader 

798,-  499,-  

Arealkostnader 70,- 8 44,- 8,9 

Totalt 868,-  543,-  

 

Rapporten beskriver en gjennomsnittlig bemanningsfaktor på dagtilbudene fra 0,30 til 0,38 

(det vil si at en ansatt i gjennomsnitt har ansvar for tre pasienter). Som det framgår av tabell 1 

opererer Ringerike kommune med en langt lavere bemanning på sine dagtilbud, og dermed 
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også langt lavere lønnskostnader og samlet kostnad/plass/dag. Dette skyldes først og fremst 

at dagens brukere av dagplassene i Ringerike kommune er mye friskere enn brukere av 

tradisjonelle dagplasser, og at de i langt større grad avspeiler brukere av servicesentra. 

Dagtilbudet i Ringerike kommune har en budsjettert kostnad samlet på kr. 10 540 595,- (i 

tillegg må beregnes kr. 930 000,- i arealkostnader). Inntektene fra egenandeler og 

statstilskudd beregnes å bli på kr. 1 031 425,-. Egenandelen dekker derfor ikke inn mer enn 

4,77 % av driftskostnadene. Dette skyldes type vedtak som begrenser mulighetene for å kreve 

betaling for oppholdene ut over kr. 74,-/dag. 

 

Transport er en kritisk suksessfaktor 

Til inntransport og hjemreise fra dagplassene disponerer kommunen 4 minibusser m/sjåfør. 

Disse dekker i tillegg kjøring til/fra arbeidssenter, transport til sykehus/spesialist, transport av 

laboratorieprøver o.l., transport som ellers ville utløst kostnader til taxi. 

En undersøkelse gjort av Arnfinn Eek og Øyvind Kirkevold (Aldring og helse), «Nasjonal 

kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011», viser at av 229 undersøkte 

kommuner er det 126 kommuner som driver egentransport av brukerne, 68 kommuner 

benytter taxi og 35 kommuner opplyser at det er pårørende som selv står for inntransporten. 

35 % av kommunene tok egenandel for transporten, men rapporten vil ikke gå god for at 

denne praksisen er i overenstemmelse med gjeldende regelverk. 

Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å transportere innbyggere i kommunen 

mot betaling, da dette krever buss- eller taxiløyve. Kommunen har allikevel anledning til å 

transportere egne pasienter uten betaling. 

En rapport utgitt av Alderpsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset innlandet (Corinna 

Vossius, Geir Sælbek, Hilde Lurås) har beregnet gjennomsnittlig transportkostnad ved 

dagtilbud til kr. 102,-/dag/plass, og beskriver kommunal transportordning m/egne minibusser 

som langt rimeligere for kommunen enn bruk av taxi (henholdsvis kr. 95,-/dag/plass og kr. 

134,-/dag/plass). 

 

Alternative løsninger 

Dagens praksis med tildeling av «dagopphold i institusjon» bør opphøre, og tilbudet erstattes 

med et lavterskeltilbud om eldresenter. Da slikt tilbud er ment å erstatte dagens ordning, bør i 

utgangspunktet ikke bemanningen reduseres, da mange av dagens brukere er avhengig av 

praktisk bistand/tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Derimot åpnes 

mulighetene for å etablere et langt større innslag av frivillig innsats, for å møte det faktum at 

flere kommer til å benytte et slikt lavterskeltilbud. Mange av disse vil være langt mer friske 

og aktive eldre enn dagens brukergruppe, noe som i seg selv vil tilføre senteret sosial aktivitet 

og trivsel. 

Antall dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens har i Norge økt de siste årene, 

ikke minst på grunn av de statlige støtteordningene både for etablering og til drift. Samtidig 

gir undersøkelser blant pårørende holdepunkt for at slike dagtilbud må tilbys med en 

tilstrekkelig intensitet for å ha noe avlastende effekt (minimum 3 ganger/uke). Det vil derfor 

være viktig å opprettholde/videreføre «dagopphold i institusjon» for senildemente. Denne 

gruppen bør ha egne tilpassede tilbud, både for sin egen del og fordi de ellers vil virke svært 

forstyrrende og ødeleggende på et eldresenter som skal framstå som en samhandlingsarena 
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med aktivitetstilbud, kurstilbud, kafeteria, trening og rehabilitering, mulig legetilsyn, kontakt 

med helsesøster, råd og veiledning, juridisk bistand og en rekke sosiale tiltak.  

Rådmannen er av den oppfatning at tilbudet til befolkningen bør være så likt som mulig i hele 

kommunen. Det vil derfor være naturlig at tilbudet om «dagplass i institusjon» ved Nes 

sykehjem og Tyribo også erstattes av et tilbud om eldresenter, dog antagelig med et noe mer 

tilpasset innhold enn Heradsbygda eldresenter vil kunne etablere. Dagtilbudet på Sokna vil 

være uproblematisk, da de allerede har gjort tilpasninger. Rådmannen vil også se på 

mulighetene for i fortsettelsen å etablere eldresenter både på Hallingby og på Haldenjordet 

(Krokenveien).  

En slik omlegging av tjenestene vil i utgangspunktet ikke i seg selv gi noen innsparinger når 

det gjelder driftskostnader, men den vil gi en langt bedre inntektsside ved at brukerne betaler 

for de tjenester de faktisk velger å motta eller benytte seg av. Slik egenbetaling kan 

organiseres/kreves inn på forskjellig måte. 

I dag betaler brukerne av dagsenter kun for de dagene de faktisk bruker tilbudet. Denne 

ordningen er særdeles kostbar og ineffektiv for kommunen. Det skjer ikke sjeldent at  bruker 

ikke svarer på døranrop eller meddeler at «jeg tror ikke jeg skal dit i dag da jeg ikke føler 

meg helt bra». Slike «bomturer» (ofte med mange i budden) gjør ordningen svært ineffektiv, 

samtidig som kommunen ikke krever inn egenandelen. For å unngå dette har flere kommunen 

begynt å fakturere tjenesten som en abonnementsordning (tilsvarende SFO) der bruker 

betaler for tilbudet enten det benyttes eller ikke. Andre kommuner innfører differensierte 

pakkepriser/dag og fakturerer for antall dager tilstedeværelse/mnd. Rådmannen antar dette 

oppleves mest rettferdig, men betinger at bruker melder fra i god tid om at tilbudet denne 

dagen ikke blir benyttet. Dette gjelder i særdeleshet de som har bestilt transport. 

Parallelt med en abonnementsordning vil det som regel være en rekke tiltak som bruker mot 

betaling kan benytte seg av. Rådmannen nevner her som eksempel hår/fotpleie, turer og 

utflukter, spesielle tilstelninger som konserter og andre arrangementer.  

Dersom kommunen legger seg på en dagspris som korresponderer med pris og innhold i 

tjenestetilbud i sammenlignbare kommuner vil denne bli ca. kr. 220,-/dag. Da er både 

opphold, frokost og middag inkludert. Dersom ingen av dagens brukere sier fra seg tilbudet, 

vil dette generere en merinntekt på 2,6 mill. kroner (helårseffekt). Dette basert på at tilbudet 

holder åpent og benyttes 46 uker/år. 

De økte inntektene som en omlegging vil generere, vil bli beregnet og innarbeidet i budsjett 

og betalingsreglement ved rapportering 1. tertial 2015. 

Kommunen kan ikke uten videre ta betalt for transport. Våre egne pasienter (dvs. alle som har 

innvilget hjemmetjenester, noe som gjelder alle dagens brukere) kan vi transportere. Det «nye 

dagtilbudet» har et langt større brukerpotensial, men vil være avhengig av at bruker kommer 

seg til senteret ved egen hjelp, enten kjører/går selv, transporteres av pårørende, sitter på med 

andre som skal til senteret, kjøres av frivillige, benytter tilgjengelige bussruter eller tar taxi 

Det er derfor viktig at det arbeides aktivt mot busselskapene når det gjelder ruteplanlegging. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke uproblematisk å endre tjenestetilbudet til brukere som allerede har fått sin tjeneste 

definert ved et enkeltvedtak. Som regel kan dette ikke gjøres uten at det dokumenteres at 

brukerens situasjon/helsetilstand er markant endret. Dette gjelder spesielt der tilbudet endres 

til ugunst for brukeren. 
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De tiltak som rådmannen her foreslår er i realiteten ikke en endring av tjenestetilbudet, men 

en endring av kommunens krav til betaling for tilbudet. Den endring som eventuelt kan 

oppleves i forhold til tilbudenes kvalitet, vil ikke være til ugunst for brukeren, - snarere tvert i 

mot. Tjenestetilbudet justeres, men ligger fortsatt godt innenfor de rammer det opprinnelige 

vedtaket gir 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

Arkivsaksnr.: 15/745   Arkiv: 614 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

18/15 Formannskapet 17.02.2015 

27/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 8 av de 16 kommunale grunnskole i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at 

det bygningsmessige må være i orden. 

Ved flere av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette 

gjelder blant annet inneklima og ventilasjonsanlegg, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. To kommunale 

skoler, Veienmarka ungdomsskole og Tyristrand skole er godkjent det siste året. Heggen 

barnehage har også blitt godkjent, noe som betyr at samtlige barnehager i Ringerike har 

status godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet 

med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene 

om helsetjenesten i kommunen. 
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STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.01.15. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 

  

Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager Familie -  

barnehager 

1 Eikli  Godkjent 

2 Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Skogstad  Godkjent 

6 Vesleveien  Godkjent 

7 Viul  Godkjent 

8 Hundremeterskogen  Godkjent 

Dagmammaer 9 Brit Østli Godkjent 

10 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

11 Alm-grenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Daltsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 

Skoler 

 

 

 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

 

 

 

34 Eikli  Ikke godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Hønefoss  Ikke godkjent 

37 Kirkeskolen  Ikke godkjent 

38 Vang  Godkjent 
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Skoler 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

39 Vegård  Ikke godkjent 

40 Ullerål  Ikke godkjent 

41 Veien  Godkjent 

Kombinerte 

Skoler 

kommunalt eide 

42 Hallingby  Godkjent 

43 Nes  Ikke godkjent 

44 Sokna  Ikke godkjent 

45 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

kommunalt eide 

46 Haugsbygd u. skole  Godkjent 

47 Hov u. skole  Ikke godkjent 

48 Veienmarka u. skole Godkjent 

49 Åsbygda skole  Godkjent 

Privat grunnskole Kombinert 

skole privateid 

50 Steinerskolen  Ikke godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

51 Hønefoss videregående  Ikke godkjent 

52 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

53 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har nå vært gjeldende i over 15 år, men likevel er det store mangler når det 

gjelder godkjenning av skoler i Ringerike kommune. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold 

og situasjoner, at dette foreligger skriftlig og godt kjent blant ansatte. Hovedutfordringen i 

Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale 

skoler og barnehager. Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, 

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 
Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 

Smittevern 

    Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 
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  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå. 

Rengjøring og vedlikehold 

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 

hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet 

og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med 

lov om helsetjenesten i kommunen. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt 

arbeidsmiljø». Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager kom, og fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av 

forskriften. 

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler. 

Denne planen er revidert og framdriften er gjengitt i tabellform under. 

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 6 skoler har blitt godkjent de 

siste 3 årene. Siste år har Tyristrand skole og Veienmarka ungdomsskole blitt godkjent.  

Kirkeskolen har blitt vurdert, men er ikke godkjent på grunn av fukt i dusjanlegget.   

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Tidligere godkjent Godkjent 2014 Vurderes godkjent 

2015 eller seinere 

Vang skole Tyristrand skole Sokna skole 

Helgerud skole Veienmarka u. skole Hov u. skole 

Hallingby skole Heggen barnehage Hønefoss skole 

Åsbygda skole  Vegård skole 

Haugsbygd u. skole  Ullerål skole 

Veien skole  Nes skole 

  Kirkeskolen 

  Eikli skole 

I Ringerike kommune er det ca. 3200 elever i grunnskolen. Om lag 60 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2015: 

 Kirkeskolen – sporing av fuktkilde i dusjanlegg, og fjerning av denne. 

 
2015 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2015 – 2018): 

 Ullerål skole – tidligere administrasjonsfløy trenger betydelig oppgradering. Midler 

til dette samt utbygging er avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Hov ungdomsskole – full oppgradering eller nybygging – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Sokna skole – større oppgradering planlagt – midler avsatt i handlingsprogrammet 

2015 – 2018. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018. 
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 Vegård skole – utredning av mulig nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15 pågår, og 

framlegges for politisk behandling i mars 2015. 

 Nes skole – oppgradering av eldste skolefløy, installere mekanisk ventilasjon. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 

Økonomiske forhold 

Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2015 – 2018 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

Investeringstiltak 2015 2016 2017 2018 SUM 

Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 

Oppgradering barnehager 1 300 1 000 1 000 1 000 4 300 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

50 000 100 000 100 000 80 000 330 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

5000 85 000 95 000 125 000 310 000 

Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   2 000 10 000 12 000 

 

I budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 - 2018 er det årlig avsatt et begrenset beløp 

til generell oppgradering av skoler og barnehager. Disse midlene brukes blant annet til å 

tilrettelegge for barn med spesielle behov. Skolene nord i Hønefoss, Ullerål barneskole og 

Hov ungdomsskole skal i planperioden bygges ut og renoveres. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil 

samtlige skoler kunne bli godkjent.  
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Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



   

 Sak 28/15 

 Side 40   

 

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Valgnemnda 26.02.2015 

28/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

2. Dersom det konkluderes at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det foretas 

et suppleringsvalg.  

3. Som vararepresentant til formannskapet velges……….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet.  

 

Viser til pkt 4 i vedtak fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda vil avklare suppleringsvalg til formannskapet/valgnemnd og legge fram egen 

sak i kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til notat fra kommuneadvokat Dag Reite . 

 

Vurdering 
Det må tas først stilling til om de eksisterende varamannslistene til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Gravermoen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv.  

Dersom eksiterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i Kommuneloven § 16 nr 5 og nr 6 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15.  

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

saksbehandler: Merete Røst 
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Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Valgnemnda 26.02.2015 

29/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

2. Dersom det konkluderes med at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg. 

3. Som varamedlem til formannskapet velges…………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen (Ap)  har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet 

 

Viser til pkt 2 i vedtaket fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå formannskapet 

med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. Suppleringsvalg avgjøres i 

kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til vedlagte notat fra kommuneadvokaten Dag Reite. 

 

Vurdering 
Det må først tas stilling til om de eksisterende varamannsliste til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Korneliussen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv. 

Dersom eksisterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i kommuneloven §16 nr 5 og nr 6. 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15. 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

saksbehandler: Merete Røst 
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Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde Oppfølging av 

journalpostnr. 11/330-67 

 

Arkivsaksnr.: 14/4105   Arkiv: PLN 0605(356)  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

21/15 Formannskapet 17.02.2015 

30/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Sammendrag 

Det har kommet inn en klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle på vegne av flere, i 

forbindelse med vedtak av reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagen 

gjelder nærføringsulemper i forbindelse med etablering av boligområde og annen bebyggelse 

som medfører trafikkøkning av anleggstrafikk langs Arnegårdsveien og Tanbergmoveien. 

Klagerne mener veien kan flyttes 1-2 meter sydover for å redusere ulemper som tiltaket 

medfører. Det kreves i tillegg at støyreduserende tiltak for eiendommene er på plass før 

anleggsstart, og alle eventuelle tap erstattes. 

Forslagsstiller har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene, 

hvor støykravene iverksettes etter anleggsarbeidet, men før det gis brukstillatelse. Veien er i 

følge prosjekterende konsulent hos COWI AS flyttet så langt sør som mulig i forhold til 

skråningen mot på sørsiden av veien. Rådmannen vurderer også at flyttingen vil ha liten 

effekt på støyforholdene. Det foreslås derfor, slik det fremgår i forslag til vedtak, at klagen 

ikke tas til følge. Rådmannen gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for 

eiendommer men at en eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, 

forslagsstiller Krakstadmarka AS og klagerne. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av detaljregulering for nr. 0605_356 Tanberglia boligområde, 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 14.02.2011 sak 17/2011. 
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2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 04.12.2012, sak 

23/162. 

3. 2. gangsbehandling, kommunestyret 26.06.2014, sak 90/14.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2014, sak 90/14 detaljregulering nr. 0605_356 for 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 

klage på vedtaket, fremsatt av BJØRN INGAR HELLA og EINAR DAHLE på vegne av 

flere. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE på vegne av flere, datert 

29.08.2014  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Arnegårdsveien og 

Tanbergmoveien. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse.  

Det påklagde forholdet gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av boliger tilhørende 

reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagerne mener utbyggingen gir 

nærføringsulemper i forbindelse med anleggstrafikk og generelt økte trafikkmengder langs 

Tandbergmoveien og Arnemannsveien. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde tre krav og en merknad: 

1. Det foreslås å flytte veien 1-2 meter mot sør for å redusere ulempene, hvor det 

påpekes at det i hovedsak er utmark med gress busker og kratt. 

2. Støydemping til eiendommene som ligger i gul støysone må være på plass før 

anleggsstart. 

3. Som grunneiere kreves det at man under en hver omstendighet ikke blir skadelidende 

som følge av en utbygging i Tanberglia. 

4. I tillegg er det også merknader til at kjørebanen er gjort ca. 60 cm smalere i ny plan, 

hastigheten må settes ned til 30 – sone med tilhørende fartsdumper på grunn av 

sikkerhet og for høy hastighet langs veistrekningen.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Krakstadmarka AS v/Dag Henaug 

1. Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

2. Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. Vi 

mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs 

veien.  Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. Det vil være 

en stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 

3. Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 

eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

4. Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den 

stort sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til 

dagens situasjon. 
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Rådmannens kommentarer 

1. Forslagsstiller må holde seg innenfor formålene i reguleringsplanen og ikke berøre 

annen grunn mot nord. Som det fremgår av plankartet vil ikke eiendommene bli fysisk 

berørt verken av vei, fortau eller grøfter/annen veggrunn. Flytting av vei med 1-2 

meter vurderes til å ha liten effekt på støyforholdene. Flytting av veien mot 

skråningene mot syd, vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at den blir unødig 

svingete. Veien er foreslått anlagt som det fremgår av plankartet for å sikre stabilitet i 

grunnen, og hindre utglidning. 

2. I følge støyrapporten er det vurdert at omfanget av anleggstrafikken vil ligge på om 

lag 30 ansatte i forbindelse med anleggsperioden, samt 20 tyngre anleggsbiler per 

døgn. Det er ulike faser i en anleggsperiode og disse vil derfor fordeles over en 

periode, og trolig ikke frekventere strekningen i samme fase. Fordelt på døgnet vil 

dette utgjøre maksimalt 50 kjøretøy til og fra området. Fordelt ut over dagen og over 

en periode anser ikke rådmannen at dette vil være tilstrekkelig for å kunne kreve 

støyskjerming før anleggsstart. 

 

I følge retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk 

ikke påkrevet men; Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at 

ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør 

støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. 

 

Planen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse. I følge 

retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk ikke 

påkrevd dersom støybelastningen ikke overskrider 65dB på dagtid evt. med 

skjerpelser for lang anleggsperiode, spesielt etter 6 mnd. I følge støyanalysen ligger 

noen få eiendommer innenfor gul støysone med behov for støytiltak ved full 

utbygging av hele kommunedelplan for Krakstadmarka, ca. 800 boenheter. Utbygging 

av Tanberglia medfører betydelig mindre trafikk, ca. 100 boenheter. Etter som 

forslagsstiller har krav om støyskjerming for full utbygging, og at dette berører få 

boliger mener rådmannen at det er lite sannsynlig at tiltaket overskrider grensene i 

forbindelse med anleggstrafikk. 

 

Forslagsstiller mener at de ikke har økonomi til å gjennomføre støytiltak på dette 

stadiet. Rådmannen mener dette også er et relevant argument for å vente med 

støyskjerming, men ikke et avgjørende argument. 

 

3. Forslagsstiller må oppfylle kravene i bestemmelsene om støyisolering for områder 

som kommer over støynivåene i forskriften før det gis brukstillatelse. Rådmannen 

gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for eiendommer men at en 

eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene Krakstadmarka 

AS og klagerne. 

 

4. I følge plankartet vil veien ligge på mellom 5 - 5,5 meter i bredde, noe som er nokså 

likt dagens bredde, men ytterligere bredere enkelte steder. I tillegg blir det 
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opparbeidet og ferdigstilt fortau langs strekingen. Når det gjelder hastighet er dette 

noe som vil bli vurdert dersom fartsreduserende tiltak ikke har tilfredsstillende effekt.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA). 

Dersom HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med 

forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke HMA finner grunn til å ta klagen til følge, treffer 

kommunestyret vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret allikevel velger å ta klagen til følge vil dette medføre følgende 

konsekvenser: 

Planen kan bli opphevet og forsinke utbygging av området. Ved krav om å flytte veien 

sørover mot skråningen vil kostnadene i forbindelse med opparbeidelse av vei kunne øke på 

grunn av større fare for utglidning.  

 

Alternativt forslag til vedtak: 

1. «Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra  Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle mfl. 

til følge. Klagen gir utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette 

antas å kunne gi utsettende virkning på gjennomføring av boligprosjektet».  

 

Rådmannens vurdering 

Klagen bringer nye momenter i saken i forhold til støy og generelle nærføringsulemper. 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i saksframlegget.   

 

Rådmannen har forståelse for at beboere langs Arnemannsveien og Tanbergmoveien veien 

ikke ønsker mer trafikk forbi eiendommene. Det har i planprosessen blitt tatt hensyn til støy 

som følge av trafikkøkningen fra hele Krakstadmarka og det stilles krav om støyisolering iht. 

reguleringsbestemmelsene. Støy fra anleggstrafikken vurderes til å være av en mer moderat 

karakter og begrenset til en kortere periode. Anleggstiden vil være tiden det tar fra byggestart 

og oppføringen av ca. 100 boenheter inkl. nødvendig infrastruktur. Strengere krav vil kunne 

inntreffe dersom anleggsperioden trekker ut i tid. Flytting av veien med 1-2 meter anses å 

ikke ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, i forhold til ulempene ved å legge veien 

ytterligere ut mot skråningene.    

 

Reguleringsplanen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse, og genererer maksimalt 50 

kjøretøy i døgnet hver vei, 20 av disse er tungtransport. Fortau lags vei fra 

utbyggingsområdet og vestover til rundkjøringen ved Hvervenkastet vil bidra til å øke 

trafikksikkerheten på strekningen. Enkelte steder er vei og fortau noe smalt, men utgjør 

allikevel en forbedring av dagens situasjon.  

En eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, forslagsstiller 

Krakstadmarka AS og klagerne. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at klagene 

ikke tas til følge. 
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Saksdokumenter 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 
 

1.  Oversiktskart 

2.  Klagen, brev fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE med flere, datert 

29.08.2014 

3.  Uttalelse fra motpart, e-post fra KRAKSTADMARKA AS V/dag Henaug, datert 

04.11.2014 

4.  Plankart 0605_356 Tanberglia boligområde, datert 27.06.2014 

5.  Reguleringsbestemmelser, datert 27.06.2014 

1.  Planbeskrivelse datert, 19.05.2014 

2.  Saksframlegg i Kommunestyret til 2.gangsbehandling av planforslaget, 26.06.2014, sak 

90/14 

3.  Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 26.06.2014, sak  

4.  Støyrapport Cowi, datert 14.11.2012 

5.  Vurderinger fra Sivil.ing. Bjørn Leifsen AS, datert 22.10.2014 

6.  Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T – 1442/2012 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.12.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1129-1   Arkiv:   

 

Temamøte - nytt kommunikasjonskonsept for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/327-9   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - protokoll nr. 1/15  

 
Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 1/15 til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.02.15. 

 

 

 

 

 

 
 

saksbehandler: Kari Skålien 
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E* KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL 01/15

fra møte i kontrollutvalget 6. februar 2015

Tilstede Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Kjersti Nyhus, Karsten Lien og
Iren Parthaugen.

Forfall

Sekretær Audun Helleland, kontrollutvalgsseldetariatet i
Buskerud og omegn IS

Revisjonen Revisor Gjermund Røren,
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Administrasjonen Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, deltok under behandling av
sak 02/15 og deltok i meningsutveksling om sak 03/15.

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 01/15

Sak 02/15

Protokoll fra mote nr. 07/ 14 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalget:

Protokoll fra møte nr. 07/ 14 godkjennes.

Den økonomiske situasjonen - årsresliltatet for 2014
Redegjørelse v/kolnmunalsjefen for økonomi

Behandling:

Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, opplyste at det økonomiske resultatet for
2014, med visse forbehold, synes åbli et overskudd i størrelsesorden 18 mill. kroner.
Det gjenstår' å avslutte noen transaksjoner som kan «slå begge veier» i størrelsesorden
på inntil 2 mill. kroner. Resultatet oppfattes som meget tilfredsstillende, og
kommunalsjefen berømmet organisasjonen/virksoinlieteiie som hadde tatt på alvor og
innrettet seg i samsvar med kommunens økonomiske situasjon.

Tilsvarende uttrykte kontrollutvalget tilfredshet med at det økonomiske resultatet for
2014 ble så positivt i forhold til tidligere antakelser.



 

Sak 03/15

Sak 04/15

Sak 05/15

Sak 06/15

KONTROLLUTVALGET

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar koirnnunalsjefens redegjørelse om det økonomiske resultatet for
2014 til orientering.

Finansreglementet for Ringerike kommune

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forskjellige sider ved fremlagt utkast til nytt finansreglement,
og vil fremover følge dette nøye.
Det ble ikke fattet vedtaki saken.

Vedtak i kontrollutvalget:

Sekretæren informerer

Behandling:

Sekretæren refererte kort fra Landskonferansen for kontrollutvalgene, og om
henvendelse fra kontrollutvalget i Bodø om å få besøke et av kontrollutvalgene innen
sekretariatordningen.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Revisor

Behandling:

Revisor Røren opplyste at Buskerud Kommunerevisjon IKS i nærmeste fremtid ville
gjennomføre en kundeundersøkelse, rettet bl.a. mot kontrollutvalget.
Videre opplyste Røren at årsregnskapet til Ringerike kommune for 2014 vil være klart
innen lovens frist, 15. februar.

Vedtak flmntrollutvalgetz

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Regnskapsrevisjon 2014 - brev nr. 15 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen konimentarer til brev nr. 15 fra revisjonen.
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Sak 07/15

Sak 08/15

Sak 09/15

KONTROLLUTVALGET

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tarbrev nr. 15 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr.
regnskapsrevisjon 2014 til orientering.

Forvaltningsrevisjon - rapport fra Buskerud Kornmunerevisjon om individuelle
planer innen psykisk helse og rusomsorg

Behandling:

Revisor Røren viste til rådmannens tilsvar til revisjonens rapporthvor det fremgår'at
individuelle planer betraktes som overflødige for en gruppe LAR-brukere.
Kontrollutvalget ønsket en nærmere avklaring av denne betraktningen og ba
revisjonen foreta denne avklaringen. Endelig behandling av rapportenutsettes inntil
revisjonen har utført denne oppgaven.

Vedtak i kontrollutvalget:

Endelig behandling av rapportenutsettes inntil revisjonen har avklart forhold knyttet
til individuelle planer for LAR-brukere og inkludert dette i rapporten.

Forslag til prosjektplan for IKT-sikkerhet og personvern

Behandling:

Bortsett fra at prosjektet skal være ferdigstilt til behandling i kontrollutvalget senest
23. september 2015, hadde kontrollutvalget ingen kommentarer til den foreslåtte
prosjektplanen for IKT-sikkerhet og personvern.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til prosjektplan for IKT-sikkerhet og personvern
og ber revisjonen gjennomføre prosjektet i samsvar'med denne.

Forslag til prosjektplan for oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Behandling:

Ved gjennomgangav den foreslåtteprosjektplanenfantkontrollutvalgetdet fornuftigå
følge opp følgende prosjekt:

0 2008
o Budsjettering og budsjettstyring innen pleie og omsorg

0 2009
o Prissetting ved salg/samarbeid om tjenester til andre kommuner
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Sak 10/15

Sak 11/15

KONTROLLUTVALGET

o Oppfølgingsprosjekt om fosterhjemsbarn
o Rutiner innen Eiendomsforvaltningen

o Hjemmetjenesten i Ringerike kommune

o Oppfølging av investeringsprosjekter

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget slutter seg til foreslått prosjektplan for oppfølging av
forvaltningsrevisjoner de siste fem årene med de korreksjoner som fremgår av
kontrollutvalgets behandling.

Buskerud Kommunerevis jon IKS - forespørsel om overordnet analyse

Behandling:

Kontrollutvalget ga klart uttrykk for at det ville få gjennomført den overordnede
analysen i sin funksjonsperiode.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse fra Buskerud Kommunerevisjon IKS.

Ekstern henvendelse om gjennomført forvaltningsrevisjon, arkivordningen i
Ringerike kommune

Behandling:

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget (KU) viser til henvendelse av 23.12.2014 fra Miljøvernforbundet
Hønefoss opprinnelig feilaktig adressert til Buskerud Kommunerevisjon, samt
oppfølging ved e-post av 2. februar 2015.

Når det gjelder forvaltningsrevisjonen om arkivordningen i Ringerike kommune blir
denne fulgt opp av administrasjonen ved at det blir gitt tilbakemelding av iverksatte
tiltak direkte til Kommunestyret innen 15. mars. Det er derfor ikke grunnlag for KU
til å gå inn i denne nå.

Angående Hensmoen Friluftsområde vises til brev til Miljøvemforbundet Hønefoss av
9.9.201 3, jfr. brev av 3.10.2013 fra Ringerike kommune. For øvrig har KU merket seg
at både Miljøvemforbundet Hønefoss og Norges Miljøvernforbund har sendt
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Sak 13/15
(tilleggssak)

KONTROLLUTVALGET

liøringsuttalelsei' til kommunestyrets behandling av Kommunedelplan for idretts- og
fiiluftsliv som ansees lovlig vedtatt av Ringerike kommunestyre i sak 9/15.

Den som mottar saksfremlegg fra rådmannen vil selv kunne vurdere kvaliteten på
disse sammen med de vedlegg som følger, og eventuelt ta dette opp med rådmannen.
Kontrollutvalget vil derfor ikke gå inn på en vurdering av det sitat som er trukket frem
som eksempel av Miljøvernforbundet i sin forespørsel.

Forvaltningsrevisjon - rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om
offentlige anskaffelser

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til rapport om offentlige anskaffelser.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 30.01.15, om
Offentlige frriskqfjfelsef'til etterretning og oversender denne til kommunestyret med
følgende innstilling.

Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 26.01 .l 5, om
Qfiferztligeanskaffeiser til etterretning og ber rådmannen rette seg etter de anbefalinger
som fremgår av denne.

Strukturutvalget —behandling av kontrollutvalget

Strukturutvalgets rapport ble diskutert og KU fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget har følgende kommentar til Strukturutvalgets behandling av
kontrollutvalget.
a) Kommunestyret står selvsagt fritt i å utarbeide retningslinjer for kontrollutvalgets

arbeid.

b) Kommunestyret eller kontrollutvalget kan ikke legge føringer for revisors

rapporter' vedrørende forvaltningsrevisjon. Revisor er en helt uavhengig instans og

utfører sitt arbeid i henhold til RSK 001 ~ Standard for forvaltningsrevisjon. Det

innebærer at de skal rapportere Funn og Anbefalinger.

Alle vedtak er enstemmige.
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KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 6. februar 2015

Jan L. Stub
Leder

Trond Hjerpseth Iren Parthaugen

Kjersti Nyhus Karsten Lien

Kopi : Ordfører og rådmann
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1174-60  Arkiv: 145  

 

Sak: 6/15 

 

Årsbudsjett 2015 - iverksettelse av budsjett 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar saken til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1174-59   Arkiv: 145  

 

Årsbudsjett 2015 - iverksettelse av budsjett 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet tar saken til etteretning. 

 

Sammendrag 
Rådmannen viser til Kommunestyrets vedtak av årsbudsjett 2015 – Handlingsprogram 

2015-2018 27. november 2014, hvor det for sektorene er angitt innsparinger som er 

benevnt som redusert ramme og 1,07 % reduksjon av lønnsrammen. 

Rådmannen vil presisere at han vil fremme sak dersom innsparingstiltakene vil føre til 

helt eller delvis nedlegging av tjenester. 

 

Begrunnelse 
Rådmannen fremmer denne saken fordi det under behandlingen av sak om Budsjett 2015 og 

Handlingsprogram for 2015-2018, ble etteryst konsekvenser av budsjett 2015 for 

tjenestetilbudet. 

 

Beskrivelse av saken 
I Handlingsprogrammet for 2015-2018, er det for de ulike sektorene oppført innsparinger i 

budsjettet for 2015 som ikke er spesifisert, men er omtalt som redusert ramme og 1,07% 

reduksjon av lønnsrammen. I denne saken ønsker rådmannen å informere om hvordan 

gjennomføringen av innsparingene skal rapporteres til kommunestyret. 

 

Rådmannen vil fremme for politisk behandling tiltak som medfører at hele eller deler av ett 

tjenestetilbud blir tatt bort som ett ledd i å tilpasse drift av tjenestene til rammene i Budsjett 

2015.  

 

Barnehage: 

Innenfor barnehagesektoren videreføres driftsnivået fra 2014. Det opprettes nye plasser i 

henhold til vedtak. 

 

Grunnskole: 



For sektor skole har vil rådmannen fremme egen sak om nedlegging av Vegård skole som ett 

tiltak for å redusere kostnadene. Ut over dette, tilpasses driften budsjett 2015 ved redusert 

lærertetthet i skolene. 

 

Kultur: 

For kultursektoren opprettholdes tjenesten, men tjenestetilbudet tilpasser seg budsjett 2015. 

 

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år : 

For sektor Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år, opprettholdes tjenesten, men 

tjenestetilbudet tilpasser seg budsjett 2015. 

 

Helse og omsorg: 

Rådmannen legger fram en sak om dagsenter til politisk behandling. Ut over dette 

opprettholdes tjenesten, men tjenestetilbudet tilpasser seg budsjett 2015. 

 

Tekniske områder: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015 

 

Folkevalgte og revisjon: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015. 

 

Administrasjon og fellestjenester: 

Det er ikke planlagt å fjerne hele eller deler av tjenestetilbudet for å tilpasse driften til 

rammene for budsjett 2015. Utgiftsreduksjonen vil tas som følge av naturlig avgang. 

 

Rådmannens vurdering 
 Det er rådmannens vurdering at det er bare kommunestyret som skal vedta endringer av 

tjenestetilbudet (bortfall av hele eller deler av tilbud). Rådmannen vil bestrebe seg på å 

fremme saker fortløpende, slik at muligheter til rask gjennomføring er tilstede og at tiltakene 

kan få ønsket virkning i 2015.  

 

Vedlegg 

 

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, 04.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2778-4  Arkiv: 250 &00  

 

Sak: 7/15 

 

Revidering av Finansreglementet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.03.2015 

  

Endring i siste setning i reglementets pkt. 4: 

Kjøp/salg av andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.   

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 

 

«Det foreslås følgende endringer i finansreglementet: 

Nye kulepunkt s 12: 

-Minimum 30% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 1 og 2. 

-Maksimalt 40% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 3. 

-Maksimalt 40% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 4. 

-(siste kulepkt som rådmannens)» 

 

Forslag fra Dag Henaug (H): 

 

Endring i siste setning i reglementets pkt. 4: 
Kjøp/salg av andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.   

 

Avstemming: 

 

Henaugs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag fikk 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2778-3   Arkiv: 250 &00  

 

Revidering av Finansreglementet  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.03.2015  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven § 52: 

 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 

fylkeskommunens finansforvaltning.  

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og fylkestingsperiode.  

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer 

finansiell risiko.  

3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 

avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn 

til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall.  

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:  

 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder 

og rutiner ved opptak av lån. 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10. 

Det er gjort store endringer i kapittel 4; forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Etiske 

retningslinjer er skilt ut i eget kapittel 6. Kapittel 8 og 9 i revidert reglement er nye og tar for 

seg internkontroll og bruk av ekstern kompetanse. 



 

Etter første behandling av revidert finansreglement i formannskapet 2. desember 2014, og 

mottatt attestasjonsrapport fra BKR, er det tilført følgende tekst under kapittel 4 på side 9 i 

revidert reglement: «Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og 

fremtidige, anses ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp av 

andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.» 

 

Ordliste 
 Finansielle instrumenter: er ett samlebegrep på de eiendeler og forpliktelser som det 

handles med i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som 

er nærmere definert i verdipapirloven. 

 Taktisk aktivaallokering: består i å velge andre aktiva- eller 

markedssammensetninger enn i referanseporteføljen, med sikte på å oppnå høyere 

avkastning 

 High yield obligasjoner: høyrenteobilgasjoner 

 Private equity: «aktiv eierkapital» - ett samlebegrep på en spesiell type fond og 

selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
FS, sak 197/14 den 2. des 2014. Vedtak: «Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et 

lukket møte om problemstillingene som er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av 

midler etter salg av RIK-aksjer.»  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer vedlagte forslag til å dekke forskriftens krav og at reglementet nå er 

bedre tilpasset i forhold til kommunens økonomiske situasjon.  

Ved revidering av reglementet har rådmannen brukt erfaringer og dokumentasjon fra andre 

kommuner, pensjonsfond/ pensjonskasser og Statens pensjonsfond utland. Spesielt ved 

utarbeidelse av kapittel 4 om forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 

Kommunen har etter salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS fått en endret finansiell stilling. 

Dette har gjort det nødvendig å revidere gjeldende reglement med spesielt fokus på 

forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglementet har heller ikke vært oppe til 

revidering tidligere i denne kommunestyreperioden.  

  

Vedlegg 
1. Gjeldende Finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 24/6-2010 

2. Revidert Finansreglement for Ringerike kommune 

3. Uavhengig attestasjonsrapport fra BKR  

 
 

 

 Ringerike kommune, 04.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen  

 

 



 
 
 

 
 

Finansreglement 
 

for 

 

Ringerike kommune 
 

 
 
 
Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. 
 
Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med 

virkning fra den 01.01.2006. Revidert av kommunestyret 25.09.08, sak 124/08, 
med virkning fra 01.10.2008. 

 
Endret grunnet ny finansforskrift av 9. Juni 2009 med virkning fra 1. Juli 2010. 
Vedtatt av kommunestyret 24.6.10, sak 61/10.
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1 Innledning 

 
Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven 

§ 52 (sitat). 
 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 
fylkeskommunens finansforvaltning.  
 

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og 
fylkestingsperiode. 

  
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som 

innebærer finansiell risiko.  

 
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 

avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og 
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke 
sine betalingsforpliktelser ved forfall.  

 
 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:  
 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning 
skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 
midler beregnet for driftsformål 

 
c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også 

metoder og rutiner ved opptak av lån. 

 
 

Under hvert enkelt forvaltningsområde skal reglementet som minimum angi: 
 

a) Formålet med forvaltningen. 

b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. 

c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper som 

angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte 
finansielle instrumenter. 

d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen. 

e) Håndtering av avvik fra finansreglementet. 
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1.1 Formål med kommunens finansreglement

Reglementet skal gi ram mer og retningslinjer for kommunens finans forvaltning.
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder,
og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner som hjemles i reglementet.

Reglementet definere r de avkastnings - og risikonivå som er akseptabl e for
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål,
opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige
finansielle aktiva.

Kommunestyret skal gjennom tertialrapporte ringen føre tilsyn med at rammer og
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål
og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på
finansområdet i forbindelse med årsrapporte n.

1.2 Hjemmel og gyldighet

Hjemmel
Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal - og
regionaldepartementet 9. Juni 2009.

Gyldighet
Fullmakten trer i kraft fra og med den 1. Juli 2010. Fullmakten fornyes gjennom
kommunestyrets årlige vurderinger av finansreglementet.

1.3 Ansvar og fullmakter

Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgi vende
og kontrollerende utvalg.

Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål, jfr. kapittel 3.

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5.

Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter
rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.

Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr.
kommunens delegasjonsreglement).
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1.4 Kvalitetssikring 
 
Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å 

vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd 
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig 

kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og 
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. 
 

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av 
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte 

kommunens portefølje.  
 
Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller 

gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene 
som en del av den årlige rapporteringen.  
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2 OVE RORDN ET FIN AN SIELL STRATE GI

Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnytt else 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 finansforvalt ning.

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
oppfølgi ng.

2.1 Innskrenkninger i forvaltningen

Det skal ikke foretas investeringer i selskaper der det anses å være en uakseptabel
risiko for å medvirke til:

Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvels e, tvangsarbeid, de verste former for
barnearbeid og annen utnytting av barn.

Alvorlige krenkelser av individerts rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Alvorlig miljøskade.

Grov korrupsjon.

Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske no rmer.
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål

3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet

Etter Kommunelovens §52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser til forfall. Kommu nen må vurdere hvor mye likvide midler som
er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd
og verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder.

Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det
foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det
legg es vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Med ledig likviditet til driftsformål menes:

Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter .
En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond .
Ubrukte øremerkete drifts - og inves teringstilskudd.
Midler på selvkostfond .
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal
være disponible til enhver tid .
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens l ikvide kortsiktige midler

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.
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

 

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder 
ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer 

med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for 

banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum 
internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres 

avtale om trekkrettighet.  
 
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den 

bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige løpende oppsigelig bankinnskudd i 
banker spesifisert iht 3.3. 

 
Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den 
investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av 

kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et 
minimum. Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med 

tilsvarende sikkerhet. 
 

Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer 
som angitt: 
 

Plasseringsalternativ Rammer Avkastnings
mål 

Innskudd i bank Inntil 100 %  Hovedbank-
avtalen 

Innskudd i livselskaper Inntil 100 %  Hovedbank- 
avtalen 

Andeler i enkeltsertifikater og 
pengemarkedsfond (0-1 år) 

Inntil 100 %  Stats-
obligasjoner 

(0,25 år) 

 

Innskudd i bank 
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske 
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner 

skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2 
millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond). 

 
Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en 
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på 

konsernkonto i tråd med bankavtalen. 
 

Innskudd i livselskap 
Kommunen kan plassere midler i norske livselskap.  
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Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond 
 

Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere 
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30% 
av totale likvide midler plassert. 

 
Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med 

fast durasjon 0,25 år (ST1X). 

3.3 Finansiell risiko 
 
Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig 

finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v. 
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 7. 
 
Likviditet og kredittvurdering 

Før plassering i bank skal kommunen vurdere bankens forvaltningskapital og 
egenkapital. Størrelsen på kommunens innskudd skal vurderes i forhold til bankens 

størrelse. 
 

Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en 
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre. 
 

Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB- eller 
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i  

valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.  

3.4 Risikospredning 
 
Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår 

plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond. 
 

3.5 Rutiner for rapportering 
 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 6. 
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

adskilt fra kommunens midler beregnet for 

driftsformål 

  
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens 

midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av 
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort 

sikt. Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og 
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som 
anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.  
 
Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig 
oppfølging. Med kompliserte produkter mener kommunestyret finansielle produkter 

som ikke er rene aktivaklasser, men som kombinerer andre finansielle instrumenter 
for å tilfredsstille investorenes behov. Kommunestyret oppfatter at allokeringsfond 
og lavrisiko hegdefond kommer inn under kategorien kompliserte produkter. 
 

4.1 Formålet med forvaltningen 
 
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 

dagens og fremtidige innbyggere til gode.  
 

Investeringshorisont 
Kapitalen anses som bundet med en tidshorisont på 5 år. Tidshorisonten rulleres 
slik at den hvert år skyves ett år frem i tid. 

 
Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen 

Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig 
investert kapital. 
 

Benyttelse av avkastningen 
Ved realisering av langsiktige finansielle aktiva bør som hovedregel avkastningen 

benyttes til å nedbetale kommunens lånegjeld. 
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4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva 
 
Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital 
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en 

langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det 
styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en 

rimelig avkastning. 
 
Avkastningen på porteføljen bestemmes i vesentlig grad av den strategi og ramme 

som legges for forvaltningen. De viktige strategiske beslutningene gjelder fordeling 
av investeringene på ulike aktivaklasser som obligasjoner og aksjer.   

 
Plasseringsalternativer 
Langsiktige investeringer kan gjøres innenfor følgende aktivaklasser: 

 
Rentebærende instrumenter: 

1. Norsk pengemarkedsfond. 
2. Norsk obligasjonsmarkedsfond. 

3. Internasjonale obligasjoner med valutasikring 
4. Livsparing 

 

Eiendom og aksjer: 
 

5. Eiendom 
6. Norske aksjefond 
7. Globale aksjefond 

 
 

Vekting av aktivaklasser 
 
Plasseringene skal foretas innenfor følgende rammer:   

 

Plasseringsalternativ Rammer 

Rentebærende Inntil 100 %  

Eiendom og aksjefond Inntil 30% 

4.3 Avkastningsmål 
 
For norske rentepapirer og bankinnskudd benyttes Oslo Børst 

Statsobligasjonsindeks (i intervallet 1-4 år).  
 
For aksjefond benyttes Morgan Stanley Capital International (MSCI), valutasikret til 

NOK, som referanseindeks. 
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4.4 Finansiell risiko 
 
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 7. 
 

Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god 
diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et 

investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens 
investeringsstrategi. Kapitalen skal fortrinnsvis spres på minimum to forvaltere. 
 
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken 

grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 

4.5 Rutiner for rapportering 
 
Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 6. 
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5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler

5.1 Formål med låneforvaltningen

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering ti l gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres
vesentlig finansiell risiko.

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen

Sammensetning og risiko

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal
som minimum angi lånebeløp og nedbetalingstid.

Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling.

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal
nor malt innhentes konkurrerende tilbud, jfr. likevel forskrift om offentlige innkjøp §
1–3.

Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat - og obligasjonsmarkedet. Likeledes kan
det gjøres direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner.

Låneportefø ljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:

Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30% av den samlede
låneporteføljen.

Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjør e 40% av den
samlede låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjett behandlingen.

Finansieringskilder

Ved opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder.



Finansreglement for Ringerike kommune

14

Fullmakter ved låneopptak

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres
følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak:

Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
Fullmakt til å underskrive lånedokumenter .

5.3 Risiko og risikospredning

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht
fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.

Det skal vurderes å bygge en låneporte følje med ulik tid til forfall, slik at
kommunen ikke opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres
betydelig.

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
Refi nansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for
renteregulering/forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Gjeldsporteføljen skal ha en fastr enteandel på minimum 25% (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).

5.4 Rutiner for rapportering

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 6.
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5.5 Valutasikring og derivater 
 
Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer 
tilhørende lånet er fullt valutasikret. 

 

6 Rapportering 

 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke 
annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat 

rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen. 
 
Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske 

resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt 
finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er 

fastsatt i strategien.  
 
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporterings-

tidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal 
vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld siste tertial og hittil i år. 
 
Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en 

vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen.  Det skal også rapporteres 
om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en 

vurdering av dette. 
 
Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske 

forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres. 
Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store 

tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.  
 
Årsapporten 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. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i 
forhold til relevant sammenligningsindeks.  
 

Rådmannen har ansvar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av 
finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.  
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7 Risikoformer og definisjoner 

 
Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt 

tilgodehavende ved forfall. 

Markedsrisiko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer 
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er 

eksponert, herunder: 

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende 

verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten 
opp, går verdien av plasseringer i rentebærende 

verdipapirer ned (og motsatt). 

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i 

løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig prisfall på 
plasseringene i forbindelse med realisasjon.. 

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser. 

Systematisk 

risiko i 
aksjemarkedet 

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at 

det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på 
kort og lang sikt. 

Usystematisk 
risiko i 
aksjemarkedet 

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at 
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en 
investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på 

markedet - både på kort og lang sikt. 

 



 
 
 

 

 

Finansreglement 
 

for 
 

Ringerike kommune 
 

 
 
 
Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. 
Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2015, sak xx/15 
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1 Innledning 

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven 
§ 52 (sitat). 
 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 
fylkeskommunens finansforvaltning.  

 
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og 
fylkestingsperiode. 

  
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som 

innebærer finansiell risiko.  
 
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 

avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og 
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall.  
 
Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:  

 
a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning 

skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 
 
b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 

midler beregnet for driftsformål. 
 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også 
metoder og rutiner ved opptak av lån. 
 

Under hvert enkelt forvaltningsområde skal reglementet som minimum angi: 

a) Formålet med forvaltningen. 
b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. 

c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper 
som angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og 

tillatte finansielle instrumenter. 
d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen. 
e) Håndtering av avvik fra finansreglementet. 

 
Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10. 
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1.1 Formål med kommunens finansreglement 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning.  

 
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, 

og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner som hjemles i reglementet.  
 
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse 

om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne 
gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud. 

 
Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for 
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, 

opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva.  

 
Kommunestyret skal gjennom tertialrapporteringen føre tilsyn med at rammer og 
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål 

og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på 
finansområdet i forbindelse med årsrapporten.  

 
Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning, og er gjeldende til 
kommunestyret vedtar nytt reglement.  

1.2 Hjemmel 

Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens 
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet 9. Juni 2009. 

1.3 Ansvar og fullmakter 

Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgivende 
og kontrollerende utvalg.  
 

Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:  
 

 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for  
driftsformål, jfr. kapittel 3. 

 Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 
midler beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4. 

 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5. 

 
Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter 

rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.  
 
Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr. 

kommunens delegasjonsreglement). 
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1.4 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å 

vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd 
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig 

kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og 
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. 
 

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av 
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte 

kommunens portefølje.  
 
Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller 

gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene 
som en del av den årlige rapporteringen.  
 

2 Overordnet finansiell strategi 

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 at Ringerike kommune til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til 

dekning av løpende betalingsforpliktelser. 

 sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien 
skal bidra til stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 

 
 sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt stabile og 

lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 

 
 være slik at kommunen ikke investerer i kompliserte produkter som krever 

daglig oppfølging eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er 
vedtatt i dette reglementet. 

 

 sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva («Fossefondet»). 
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og 
andre midler beregnet for driftsformål 

3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet 

Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Kommunen må vurdere hvor mye likvide midler som 

er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter, 
bankinnskudd, trekkrettigheter og verdipapirer med en gjenstående løpetid på inntil 

3 måneder. 
 
Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det 

foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle 
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned. 

 
Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 
 
Med ledig likviditet til driftsformål menes: 

 
 Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter. 

 En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond. 
 Ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd. 
 Midler på selvkostfond. 

 Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal 
være disponible til enhver tid. 

 Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond. 
 

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler 
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. 
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder 
ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer 

med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for 
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum 

internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres 
avtale om trekkrettighet.  
 

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den 
bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige løpende oppsigelig bankinnskudd i 

banker spesifisert iht 3.3. 
 
Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den 

investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av 
kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et 

minimum. Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti, pengemarkedsfond eller 
rentebærende verdipapirer. Overskuddslikviditet kan ikke plasseres i aksjer eller 
grunnfondsbevis eller verdipapirfond som inneholder denne type instrumenter. 

 
Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer 

som angitt: 

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål 

Innskudd i bank Inntil 100 %  Hovedbank-

avtalen 

Andeler i enkeltsertifikater og 

pengemarkedsfond (0-1 år) 

Inntil 100 %  Stats-

obligasjoner 
(0,25 år) 

 
Innskudd i bank 

Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske 
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner 
skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2 

millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond). 
 

Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en 
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på 
konsernkonto i tråd med bankavtalen. 

 
Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond 

Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere 
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30% 
av totale likvide midler plassert. 

Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med 
fast durasjon 0,25 år (ST1X). 
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3.3 Finansiell risiko 

Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig 

finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v. 
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10. 
 
Likviditet og kredittvurdering 

Bankinnskudd kan gjøres hos banker med kredittrating BBB eller bedre og en 
forvaltningskapital på minimum 10 milliarder kroner. Størrelsen på kommunens 

innskudd skal vurderes i forhold til bankens størrelse. 
 

Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en 
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre. 
 

Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB- eller 
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i  

valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.  

3.4 Risikospredning 

Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår 
plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond. 

 

3.5 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva  

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens 
midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av 
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort 

sikt. Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og 
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som 

anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.  
Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og fremtidige, anses 
ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp av andeler i 

lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.  

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva består av «Fossefondet»: 

 Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som 
oppgjør etter salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS i 2014. 

 Realverdikapitalen i Fossefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte 
avsetninger som blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet. 

4.1 Formålet med forvaltningen 

Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.  

 
Investeringshorisont 

For forvaltningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investerings-
horisont på 10 år. Samtidig skal en søke å oppnå en tilfredsstillende årlig bokført 

avkastning. 
 
Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen 

Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig 
investert kapital. 

4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva 

Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital 
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en 
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det 

styres etter en langsiktig investeringshorisont, samtidig som en søker en rimelig 
avkastning. 

 
Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld. 

Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid. 
 
Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene: 

 Likviditet 

 Avkastning 
 Sikkerhet 
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 Risikospredning 

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og 
andre papirer med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen reduseres ved å øke 

andelen statspapirer i porteføljen, da disse er mer likvide enn andre rentebærende 
papirer. 

 
Kommunestyret definerer selv årlig mål for avkastningen i Fossefondet, jf 
reglementets kapittel 4.3. 

 
Det tolereres enn viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte 

avkastningsmålet. Kommunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko 
som skal tas gjennom dette reglementet. 
 

Kommunen skal ha en fordeling på plassering av Fossefondet basert på en nøytral 
posisjon i markedet, og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk 

aktivaallokering. Kommunestyret definerer selv disse nivåene, jf reglementets 
kapittel 4.5. 

4.3 Avkastningsmål og benyttelse 

Fossefondets forventede realavkastning fastsettes årlig av kommunestyret i 
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet og budsjett for kommende år. 
 

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge: 

1. Tilbakebetaling av tidligere års driftsunderskudd eller dekke et eventuelt 
driftsunderskudd inneværende regnskapsår. 

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossefondet – 
avsettes et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI) 
med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12 året før. 

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital. 
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover 

punktene 1 og 2) avsettes til vedtatte investeringer. 

Bufferkapital bør ikke anses som tilstrekkelig før den utgjør minst 15 % av 
Fossefondets realverdikapital. 

 
Dersom det et år ikke er tilstrekkelig realavkastning til å opprettholde realverdien 
av Fossefondet (punkt 2) skal det likevel avsettes til Fossefondet- realverdikapital 

ved at bufferkapital benyttes til avsetningen. 
 

Kommunestyret selv kan bestemme at bufferkapital også kan benyttes til 
investeringer dersom det viser seg at avkastning beregnet til vedtatte investeringer 
(punkt 4) blir lavere enn budsjettert. 
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4.4 Finansiell risiko - risikoklasser 

Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10. 

 
Følgende instrumenter er tilgjengelig for inkludering i en forvaltningsportefølje: 

 
Risikoklasse 1 

 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti 
innenfor OECD 

 Statsobligasjonsfond 

Risikoklasse 2 

 Obligasjoner med fortrinnsrett 
 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av statsforetak, fylkeskommuner, 

kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker, 
forsikringsselskap og kredittforetak. 

 Innskudd i banker  
 Verdipapirfond med tilsvarende risiko 

Risikoklasse 3 

 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av industriforetak med kredittrating BBB 

eller bedre 
 Verdipapirfond med tilsvarende risiko 

Risikoklasse 4 

 Aksjefond 
 Ansvarlige lån 

 Kombinasjonsfond 
 Infrastruktur og eiendom 

Risikoklasse 5 

 Enkeltaksjer 

 Grunnfondsbevis 
 High yield obligasjoner 

 Private equity og strukturerte produkter/ obligasjoner med ikke- lineær 
kredittrisiko 

Risikoklasse 6 

 Valutatrading 

 Krafttrading 
 Gearede produkter (forvaltet beløp settes høyere enn innskutt egenkapital) 
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Ringerike kommune skal ha følgende plasseringsbegrensninger basert på 
risikoklasser: 

 Minimum 20 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 1 eller 2. 
 Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 3. 
 Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 4. 

 Kapital skal ikke plasseres med risikoklasse 5 eller 6. 

I den grad høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende «ledig» 
andel kunne øke rammer for klasse med lavere risiko med de begrensninger som 

følger av reglementets kapittel 4.5 om aktivafordeling. 
 
Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god 

diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et 
investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens 

investeringsstrategi. 
 
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken 
grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 

 
Ved bruk av utenlandske rentepapirer/ rentefond skal plasseringen valutasikres til 

norske kroner (NOK) 
 
Ved plassering i utenlandske aksjefond skal valutasikring til norske kroner (NOK) 

vurderes, og eventuelle valutaterminer skal maksimalt ha 12 måneders løpetid. 

4.5 Strategi for aktivaallokering 

Plassering av Fossefondet i markedet skal fordeles på hovedgrupper av finansielle 

eiendeler (aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi: 
 
Aktivaklasser Minimum Nøytral Maksimum 
Renteinstrumenter: 40 % 60 % 90 % 
Pengemarked/ bankinnskudd 10 % 20 % 30 % 
Obligasjoner 30 % 40 % 60 % 
    
Egenkapitalinstrumenter: 10 % 40 % 60 % 
Aksjefond med norske aksjer 0 % 10 % 20 % 
Aksjefond med utenlandske aksjer 10 % 30 % 40 % 
 

Ulik prisutvikling mellom aktivaklassene vil over tid føre til at de faktiske vektene 
endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt. 

Rebalansering av porteføljen skal da foretas ved kjøp eller salg av aktiva for å 
bringe vektene tilbake innenfor vedtatt strategi. En slik rebalansering medfører 
transaksjonskostnader og skal begrenses i antall. Rebalansering skal foretas 

dersom minimums- og maksimumsgrensene brytes og ellers vurderes i forbindelse 
med rapportering om finansforvaltningen. 
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4.6 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 

 

5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige 
finansieringsavtaler 

 

5.1 Formål med låneforvaltningen 

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres 

vesentlig finansiell risiko.   

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen 

Sammensetning og risiko 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal 
som minimum angi lånebeløp fordelt på rentable og ikke- rentable investeringer. 

 
Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte 
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling. 

 
Låneopptak skal gjøres i norske kroner (NOK). 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal 

normalt innhentes konkurrerende tilbud, jf forskrift om offentlige innkjøp § 1–3.  

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finans-
institusjoner. Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.  

 
Låneporteføljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen 
begrenses. Generelt skal følgende gjelde: 

 
 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. 
 

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at 
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og 
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen. 

 
Finansieringskilder 

Ved opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder. 
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Fullmakter ved låneopptak 
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres 

følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak: 
 

 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 
 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 
 Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 
 Fullmakt til å underskrive lånedokumenter. 

5.3 Risiko og risikospredning 

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig 

finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht 
fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

 
Det skal bygges en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke 
opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig. 

 
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding.  Styring av 

låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt 
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

 
 Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/ 

forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet renteløpetid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. 

 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt 
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). 

 

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter 
som; fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikrings-

instrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for 
kommunens lånegjeld. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert 
erfaring innenfor finansielle derivater som motpart ved slike kontrakter. Hensikten 

bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til 
underliggende lån eller låneportefølje. 

5.4 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 
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6 Etiske retningslinjer 

Ringerike kommune skal ikke foreta investeringer i selskaper eller 
investeringsprodukter der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke 

til: 
 

 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for 

eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for 
barnearbeid og annen utnytting av barn.  

 Alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.  
 Alvorlig miljøskade. 

 Grov korrupsjon. 
 Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

 

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske 
retningslinjene blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig dokumentasjon fra 

anerkjente nasjonale og internasjonale analysemiljøer. Dersom kommunen blir 
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en 
uakseptabel etisk profil skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plassering 

foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det 
aktuelle produkt hos forvalteren. 

 

7 Rapportering 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke 

annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat 
rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen. 

 
Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske 
resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt 

finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er 
fastsatt i strategien.  

 
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporterings-
tidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal 

vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 
gjeld siste tertial og hittil i år. 

 
Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en 
vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen.  Det skal også rapporteres 

om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en 
vurdering av dette. 

 
Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske 
forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres. 

Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store 
tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.  

 
Årsapporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens 
finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal 
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vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres 
særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i 

forhold til relevant sammenligningsindeks.  
 
Rådmannen har ansvar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av 

finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.  
  

8 Internkontroll 

 

8.1 Administrative rutiner for internkontroll 

Rådmannen skal sørge for at Ringerike kommune har kunnskap om 

finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin 
finansforvaltning i tråd med reglementet, jf finansforskriften § 3 tredje ledd. 

 
Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner som sørger 

for at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement, 
gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

 
Rådmannen skal utarbeide egne administrative rutiner for følgende forhold: 

 
 Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko i 

finansielle avtaler før avtaleinngåelse 

 Prosedyrer og retningslinjer for forsvarlig og betryggende saksutredning før 
avtaler inngås 

 Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen av 
den finansielle risikoen kommunen er utsatt for, og forholdet til tillatt 
risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet 

 Prosedyrer og retningslinjer for cash- management og kontohold 
 Prosedyrer og retningslinjer for dokumentasjon av derivat- kontrakter 

 

8.2 Avvik 

Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom 

finansforvaltningen skal innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier, 
krever dette at kommunestyret endrer reglementet. 

 
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av 

avviket, dersom dette er større enn 5 mill. kroner, skal, sammen med årsak til 
avviket, rapporteres uten ugrunnet opphold til formannskapet. 

 
Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at 

dette ikke kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til 
kommunestyret som må foreta endringer i budsjettet, jf Kommuneloven § 47 nr 2. 
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9 Bruk av ekstern kompetanse 

Aktiviteten i kommunens finansforvaltning skal konkurranseutsettes i henhold til lov 
om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt kommunens egne 
innkjøpsbestemmelser. Dette gjelder all form for eksterne motparter ved plassering 

av midler, opptak av lån, rente- og valutasikring, kapitalforvaltning med mer. Dette 
prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank, for eksempel etableringslån i 

Husbanken. 
 

9.1 Eksterne kapitalforvaltere 

Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller 
mandater (aktiv, diskresjonær forvaltning). 

 
Kapitalforvalteren skal være et verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse 
til å drive forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om 

verdipapirhandel, eller utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og 
som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Ringerike 

kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 % av forvalterens totale forvaltede 
kapital. 
 

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for 
hver delportefølje. 

 
Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av 

forvalter(e): 
 

 Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke 

 Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring 
 Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet 

 Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk 
 Historiske prestasjoner og mulighet for fremtidige gjentakelser av disse 
 Risikohåndtering og intern kontroll 

 Administrasjon og rapportering 
 Pris 

 
Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastningsmål eller har et betydelig 
avvik sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en 

vurdering av forvaltningen og vurdere et bytte. 
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10 Risikoformer og definisjoner 

 
Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt 

tilgodehavende ved forfall. 

Markedsrisiko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer 
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er 
eksponert. 

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende 
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten 

opp, går verdien av plasseringer i rentebærende 
verdipapirer ned (og motsatt). 

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i 
løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig prisfall på 
plasseringene i forbindelse med realisasjon. 

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser. 

Systematisk 
risiko i 
aksjemarkedet 

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at 
det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på 
kort og lang sikt. 

Usystematisk 
risiko i 

aksjemarkedet 

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at 
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en 

investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på 
markedet - både på kort og lang sikt. 

 

11 Ikrafttreden 

Reglementet trer i kraft 01.03.2015 







 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2809-4  Arkiv: 255  

 

Sak: 8/15 

 

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP 

skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens 

finansreglement. 

2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond, og skilles ut i kommunens 

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 

4. Årlig avkastning (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i 

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK. 

5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i 

kommunens finansreglement. ”Fossefondet” skal ha en forventet avkastning som 

minst opprettholder fondets realverdi. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse på valg av forvalter.  

7. Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» 

aktiva kan avsettes for plassering i lokale selskaper.  Rådmannen fremlegger en 

vurdering for kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere 

bestemmelser om andelens størrelse og forvaltning inngå i detaljene om 

«Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. vedtaksforslagets punkt 5. 

   
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Dag Haakon Henriksen (H) tok 

hans plass. 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) til nytt punkt 7: 

 

«Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper.  Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag punktene 1-6 ble enstemmig vedtatt. 

Johansens forslag til nytt punkt 7 ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 



 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2809-3   Arkiv: 255  

 

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP 

skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens 

finansreglement. 

2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond, og skilles ut i kommunens 

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 

4. Årlig avkastning (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i 

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK. 

5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i 

kommunens finansreglement. ”Fossefondet” skal ha en forventet avkastning som 

minst opprettholder fondets realverdi. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse på valg av forvalter. 

   

 

Innledning / bakgrunn 
Våren 2014 besluttet Kommunestyret i Ringerike kommune (KS sak 36/14) å selge en 

aksjepost i Ringeriks-Kraft AS, tilsvarende 15 % av selskapet, til KLP. Kommunen 

reduserte dermed sin eierandel fra 88 % til 73 % av selskapet. Salgssummen ble satt til 135 

mill. kroner med salgsdato 31.12.2013.  

 
Beskrivelse av saken 
Ved salg av finansielle anleggsmidler (aksjer i dette tilfellet) finnes klare føringer på 

hvordan dette skal behandles i kommuneregnskapet. ”Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)” sier følgende i § 3: 

 

”Ved salg av finansielle anleggsmidler, skal en andel av salgsinntekten regnes som 

avkastning på innskutt kapital. Første setning kommer kun til anvendelse dersom kommunen 

eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet. Avkastning på innskutt 

kapital skal regnes som løpende inntekt. Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det 

beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 



1997 nr 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket 

utbytte utbetalt i salgsåret.” 

 

Avkastning i forbindelse med salget er beregnet til kr 13.902.600 som er inntektsført i 

driftsregnskapet 2014. Resterende kr 121.097.400 er ført til salgsinntekt i investerings-

regnskapet. En slik salgsinntekt kan kun benyttes til avsetning til ubundne investeringsfond, 

finansiering av fremtidige investeringer eller nedbetaling av langsiktig gjeld tilknyttet 

kommunens tidligere investeringer. 

Ved avsetning til investeringsfond, med tanke på forvaltning for å oppnå en avkastning og 

ivareta kapitalen på lang sikt, har Ringerike kommune vedtatt et eget finansreglement. 

Kapittel 4 i dette reglementet gir føringer for hvordan forvaltning av langsiktige finansielle 

aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal behandles for å ivareta 

Kommunelovens bestemmelser. 

 

Kommunelovens § 52, punkt 3 sier: 

”Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning 

kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at 

kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved 

forfall.” 

  

I denne lovbestemmelsen er det to hovedmomenter kommunen må ta hensyn til; 

«tilfredsstillende avkastning» og «finansiell risiko». 

 

Tilfredsstillende avkastning: 

Avkastning på finansielle midler oppnås kun dersom midlene lånes bort til noen som er 

interessert i å betale en rente for å få låne dem (eks. bankinnskudd, obligasjoner o.l.), eller at 

midlene settes i arbeid for å skape verdier og dermed få tilbakebetalt en andel av denne 

verdiskapningen (eks. aksjer, eiendom o.l.). «Tilfredsstillende avkastning» er et begrep som 

må defineres i hvert enkelt tilfelle utifra risiko og forventninger. Et mål kan ofte være å 

opprettholde realverdien på midlene, som vil si at avkastningen bør være høyere enn landets 

inflasjon. 

 

Finansiell risiko: 

Enhver form for håndtering av verdier innebærer en risiko for at disse verdiene kan bli 

mindre verdt eller mere verdt, og det er disse svingningene risikobildet skal si noe om. 

Penger er verdipapirer som er lett omsettelige og risikobildet er veldig sammensatt. Ved å 

beholde disse verdiene som kontanter vil likviditetsrisikoen være lik null, men andre 

risikoformer må vurderes. F.eks. valutarisiko mot fremmed valuta, markedsrisiko for 

endringer i priser eller andre hendelser (f.eks brann, tyveri, krig o.a) som kan endre verdien 

eller størrelsen av kontantbeholdningen. I forslag til revidert finansreglement kapittel 10 

defineres forskjellige former for risiko som må vurderes ved forvaltning av verdier. I 

kapittel 4.4 defineres ulike risikoklasser. Risikoklasse 1 kjennetegnes ved små svingninger i 

verdiene og verdiene kan raskt endres til kontanter og dermed klassifisert som lav risiko. 

Risikoklasse 6 kjennetegnes ved store svingninger i verdiene og det kan ta noe tid å omgjøre 

verdiene til kontanter, og dermed klassifisert som høy risiko. 

 

For å oppnå en tilfredsstillende avkastning må det tas en viss risiko. Det er ønske om at 

verdiene skal bevege seg i verdi, oppnå en svigning. Jo høyere risiko, jo større svingninger 

og dermed størst mulighet for høy avkastning, men også størst mulighet for store tap. 



Risikoen må dermed balanseres ved å bruke ulike markedsinstrumenter for å oppnå en 

tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Denne balansen 

står i forslag til nytt finansreglement kapittel 4.5.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
- KS sak 36/14, arkivsaksnr 12/4481: Eierstyring/ salg av Rik- aksjer 

- KS sak 146/14, arkivsaksnr 14/2749: Forvaltning av midler etter salg av RiK- aksjer. 

Vedtak: «Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert 

finansreglement innen 31.12.14. 

Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort 

etter salg av aksjepost i RingeriksKraft.» 

- FS sak 198/14, arkivsaksnr 14/2809: Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer. 

Vedtak: «Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om 

problemstillingene som er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler 

etter salg av RIK-aksjer.» 

 

Økonomiske forhold 
Frigjøring av kapital gjennom salg av finansielle anleggsmidler påvirker først og fremst 

kommunens investeringsregnskap og finansielle posisjon til å finansiere fremtidige 

investeringer. Avkastningen på slik kapital, positiv eller negativ, vil påvirke 

driftsregnskapet. Ved en drift i balanse hvor kommunens utgifter ikke overstiger inntektene 

kan kommunen overføre positiv avkastning (helt eller delvis) fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet og bygge opp investeringsfond eller finansiere årets investeringer. 

Overføring fra investeringsregnskap til driftsregnskap er ikke tillatt. 

 

Alternative løsninger 
Alternativ 1: 

Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS skal brukes til 

nedbetaling av kommunens langsiktige gjeld. Dette vil redusere årlige driftskostnader med 

ca 2,7 mill. kroner i renteutgifter ved dagens rentenivå. Denne reduksjonen vil være varig 

dersom kommunen opprettholder dagens nivå på avdragsbetaling, som da vil utgjøre 

beregnet minimumsavdrag pluss ca 6 mill. kroner. 

Dersom kommunen kun forholder seg til beregnet minimumsavdrag i tiden fremover vil den 

økonomiske effekten være avtagende og borte etter ca 20 år. 

 

Alternativ 2: 

Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS overføres til 

ubundne investeringsfond. Dette vil kunne benyttes som egenkapital ved finansiering av 

fremtidige investeringer for å begrense lånebehovet. Midlene vil inntil videre inngå som en 

del av kommunens kortsiktige likvide midler og behandles i tråd med kommunens 

finansreglement. Økonomisk effekt blir mye som beskrevet i alternativ 1. 

 

Alternativ 3: 

Kombinere alternative løsninger 1 og 2.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet. 



Gjennom transaksjonen som nå er foretatt har Ringerike kommune skaffet seg muligheter til 

å forvalte kommunens kapital på en bredere, og etter rådmannens vurdering, en bedre måte. 

I tillegg har kommunen beholdt eierskapet og kontrollen i selskapet som største aksjonær 

med 73 % av aksjene. Salget som frigjorde 135 mill. kroner av kommunens verdier forteller 

oss at selskapet i dag har en markedsverdi på rundt 1 milliard kroner. Det betyr at 

kommunen fremdeles har i overkant av 700 mill. kroner bundet opp i selskapet. 

Rådmannen innstiller på at de frigjorte midlene tas godt vare på for fremtidige generasjoner. 

En fornuftig forvaltning gjennom bruk av renteprodukter, obligasjonsfond og langsiktige 

avkastningsmuligheter på aksjemarkedet vil gi en avkastning som kan måles mot den 

avkastning vi ville fått om kapitalen fortsatt ville vært plassert som aksjer i ett enkelt 

selskap, Ringeriks- Kraft AS. 

Kommunen har utfordringer i balansen mellom driftsutgifter og inntekter. Tjenestenivået 

som leveres holder god standard sammenlignet med mange andre kommuner, og dette er noe 

vi skal ta med oss. Det er derfor viktig at inntekter også blir en del av fremtidig planlegging 

for å kunne gi gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi mottar årlig utbytte fra Ringeriks- 

Kraft AS og har dermed en fordel som ikke alle andre kommuner har. Vi er en såkalt 

”kraftkommune”. 

Rådmannen mener at denne fordelen ikke utnyttes godt nok, noe de siste års 

utbyttebetalinger underbygger. Muligheten som nå har dukket opp bør utnyttes på en slik 

måte at frigjort kapital beholdes for fremtiden og høstes av ved behov. Det finnes gode 

eksempler på dette i Norge, for eksempel gjennom det statlige ”oljefondet”, og flere 

kommuner har benyttet seg av muligheten til å opprette lignende fond for å skaffe løpende 

inntekter fremfor å tære på oppspart kapital.   

 

Vedlegg 
Forslag til revidert finansreglement for Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 04.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1 Innledning 

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven 
§ 52 (sitat). 
 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 
fylkeskommunens finansforvaltning.  

 
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og 
fylkestingsperiode. 

  
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som 

innebærer finansiell risiko.  
 
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 

avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og 
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall.  
 
Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:  

 
a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning 

skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 
 
b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 

midler beregnet for driftsformål. 
 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også 
metoder og rutiner ved opptak av lån. 
 

Under hvert enkelt forvaltningsområde skal reglementet som minimum angi: 

a) Formålet med forvaltningen. 
b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. 

c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper 
som angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og 

tillatte finansielle instrumenter. 
d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen. 
e) Håndtering av avvik fra finansreglementet. 

 
Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10. 
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1.1 Formål med kommunens finansreglement 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning.  

 
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, 

og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner som hjemles i reglementet.  
 
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse 

om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne 
gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud. 

 
Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for 
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, 

opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva.  

 
Kommunestyret skal gjennom tertialrapporteringen føre tilsyn med at rammer og 
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål 

og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på 
finansområdet i forbindelse med årsrapporten.  

 
Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning, og er gjeldende til 
kommunestyret vedtar nytt reglement.  

1.2 Hjemmel 

Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens 
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet 9. Juni 2009. 

1.3 Ansvar og fullmakter 

Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgivende 
og kontrollerende utvalg.  
 

Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:  
 

 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for  
driftsformål, jfr. kapittel 3. 

 Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 
midler beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4. 

 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5. 

 
Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter 

rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.  
 
Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr. 

kommunens delegasjonsreglement). 
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1.4 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å 

vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd 
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig 

kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og 
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. 
 

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av 
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte 

kommunens portefølje.  
 
Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller 

gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene 
som en del av den årlige rapporteringen.  
 

2 Overordnet finansiell strategi 

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 at Ringerike kommune til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til 

dekning av løpende betalingsforpliktelser. 

 sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien 
skal bidra til stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 

 
 sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt stabile og 

lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 

 
 være slik at kommunen ikke investerer i kompliserte produkter som krever 

daglig oppfølging eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er 
vedtatt i dette reglementet. 

 

 sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva («Fossefondet»). 
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og 
andre midler beregnet for driftsformål 

3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet 

Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Kommunen må vurdere hvor mye likvide midler som 

er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter, 
bankinnskudd, trekkrettigheter og verdipapirer med en gjenstående løpetid på inntil 

3 måneder. 
 
Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det 

foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle 
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned. 

 
Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 
 
Med ledig likviditet til driftsformål menes: 

 
 Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter. 

 En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond. 
 Ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd. 
 Midler på selvkostfond. 

 Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal 
være disponible til enhver tid. 

 Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond. 
 

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler 
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. 
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder 
ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer 

med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for 
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum 

internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres 
avtale om trekkrettighet.  
 

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den 
bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige løpende oppsigelig bankinnskudd i 

banker spesifisert iht 3.3. 
 
Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den 

investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av 
kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et 

minimum. Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti, pengemarkedsfond eller 
rentebærende verdipapirer. Overskuddslikviditet kan ikke plasseres i aksjer eller 
grunnfondsbevis eller verdipapirfond som inneholder denne type instrumenter. 

 
Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer 

som angitt: 

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål 

Innskudd i bank Inntil 100 %  Hovedbank-

avtalen 

Andeler i enkeltsertifikater og 

pengemarkedsfond (0-1 år) 

Inntil 100 %  Stats-

obligasjoner 
(0,25 år) 

 
Innskudd i bank 

Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske 
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner 
skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2 

millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond). 
 

Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en 
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på 
konsernkonto i tråd med bankavtalen. 

 
Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond 

Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere 
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30% 
av totale likvide midler plassert. 

Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med 
fast durasjon 0,25 år (ST1X). 
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3.3 Finansiell risiko 

Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig 

finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v. 
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10. 
 
Likviditet og kredittvurdering 

Bankinnskudd kan gjøres hos banker med kredittrating BBB eller bedre og en 
forvaltningskapital på minimum 10 milliarder kroner. Størrelsen på kommunens 

innskudd skal vurderes i forhold til bankens størrelse. 
 

Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en 
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre. 
 

Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB- eller 
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i  

valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.  

3.4 Risikospredning 

Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår 
plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond. 

 

3.5 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva  

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens 
midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av 
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort 

sikt. Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og 
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som 

anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.  
Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og fremtidige, anses 
ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp av andeler i 

lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.  

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva består av «Fossefondet»: 

 Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som 
oppgjør etter salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS i 2014. 

 Realverdikapitalen i Fossefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte 
avsetninger som blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet. 

4.1 Formålet med forvaltningen 

Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.  

 
Investeringshorisont 

For forvaltningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investerings-
horisont på 10 år. Samtidig skal en søke å oppnå en tilfredsstillende årlig bokført 

avkastning. 
 
Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen 

Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig 
investert kapital. 

4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva 

Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital 
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en 
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det 

styres etter en langsiktig investeringshorisont, samtidig som en søker en rimelig 
avkastning. 

 
Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld. 

Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid. 
 
Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene: 

 Likviditet 

 Avkastning 
 Sikkerhet 
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 Risikospredning 

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og 
andre papirer med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen reduseres ved å øke 

andelen statspapirer i porteføljen, da disse er mer likvide enn andre rentebærende 
papirer. 

 
Kommunestyret definerer selv årlig mål for avkastningen i Fossefondet, jf 
reglementets kapittel 4.3. 

 
Det tolereres enn viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte 

avkastningsmålet. Kommunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko 
som skal tas gjennom dette reglementet. 
 

Kommunen skal ha en fordeling på plassering av Fossefondet basert på en nøytral 
posisjon i markedet, og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk 

aktivaallokering. Kommunestyret definerer selv disse nivåene, jf reglementets 
kapittel 4.5. 

4.3 Avkastningsmål og benyttelse 

Fossefondets forventede realavkastning fastsettes årlig av kommunestyret i 
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet og budsjett for kommende år. 
 

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge: 

1. Tilbakebetaling av tidligere års driftsunderskudd eller dekke et eventuelt 
driftsunderskudd inneværende regnskapsår. 

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossefondet – 
avsettes et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI) 
med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12 året før. 

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital. 
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover 

punktene 1 og 2) avsettes til vedtatte investeringer. 

Bufferkapital bør ikke anses som tilstrekkelig før den utgjør minst 15 % av 
Fossefondets realverdikapital. 

 
Dersom det et år ikke er tilstrekkelig realavkastning til å opprettholde realverdien 
av Fossefondet (punkt 2) skal det likevel avsettes til Fossefondet- realverdikapital 

ved at bufferkapital benyttes til avsetningen. 
 

Kommunestyret selv kan bestemme at bufferkapital også kan benyttes til 
investeringer dersom det viser seg at avkastning beregnet til vedtatte investeringer 
(punkt 4) blir lavere enn budsjettert. 
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4.4 Finansiell risiko - risikoklasser 

Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10. 

 
Følgende instrumenter er tilgjengelig for inkludering i en forvaltningsportefølje: 

 
Risikoklasse 1 

 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti 
innenfor OECD 

 Statsobligasjonsfond 

Risikoklasse 2 

 Obligasjoner med fortrinnsrett 
 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av statsforetak, fylkeskommuner, 

kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker, 
forsikringsselskap og kredittforetak. 

 Innskudd i banker  
 Verdipapirfond med tilsvarende risiko 

Risikoklasse 3 

 Obligasjoner/ sertifikater utstedt av industriforetak med kredittrating BBB 

eller bedre 
 Verdipapirfond med tilsvarende risiko 

Risikoklasse 4 

 Aksjefond 
 Ansvarlige lån 

 Kombinasjonsfond 
 Infrastruktur og eiendom 

Risikoklasse 5 

 Enkeltaksjer 

 Grunnfondsbevis 
 High yield obligasjoner 

 Private equity og strukturerte produkter/ obligasjoner med ikke- lineær 
kredittrisiko 

Risikoklasse 6 

 Valutatrading 

 Krafttrading 
 Gearede produkter (forvaltet beløp settes høyere enn innskutt egenkapital) 
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Ringerike kommune skal ha følgende plasseringsbegrensninger basert på 
risikoklasser: 

 Minimum 20 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 1 eller 2. 
 Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 3. 
 Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital skal være plassert med 

risikoklasse 4. 

 Kapital skal ikke plasseres med risikoklasse 5 eller 6. 

I den grad høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende «ledig» 
andel kunne øke rammer for klasse med lavere risiko med de begrensninger som 

følger av reglementets kapittel 4.5 om aktivafordeling. 
 
Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god 

diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et 
investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens 

investeringsstrategi. 
 
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken 
grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 

 
Ved bruk av utenlandske rentepapirer/ rentefond skal plasseringen valutasikres til 

norske kroner (NOK) 
 
Ved plassering i utenlandske aksjefond skal valutasikring til norske kroner (NOK) 

vurderes, og eventuelle valutaterminer skal maksimalt ha 12 måneders løpetid. 

4.5 Strategi for aktivaallokering 

Plassering av Fossefondet i markedet skal fordeles på hovedgrupper av finansielle 

eiendeler (aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi: 
 
Aktivaklasser Minimum Nøytral Maksimum 
Renteinstrumenter: 40 % 60 % 90 % 
Pengemarked/ bankinnskudd 10 % 20 % 30 % 
Obligasjoner 30 % 40 % 60 % 
    
Egenkapitalinstrumenter: 10 % 40 % 60 % 
Aksjefond med norske aksjer 0 % 10 % 20 % 
Aksjefond med utenlandske aksjer 10 % 30 % 40 % 
 

Ulik prisutvikling mellom aktivaklassene vil over tid føre til at de faktiske vektene 
endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt. 

Rebalansering av porteføljen skal da foretas ved kjøp eller salg av aktiva for å 
bringe vektene tilbake innenfor vedtatt strategi. En slik rebalansering medfører 
transaksjonskostnader og skal begrenses i antall. Rebalansering skal foretas 

dersom minimums- og maksimumsgrensene brytes og ellers vurderes i forbindelse 
med rapportering om finansforvaltningen. 
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4.6 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 

 

5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige 
finansieringsavtaler 

 

5.1 Formål med låneforvaltningen 

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres 

vesentlig finansiell risiko.   

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen 

Sammensetning og risiko 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal 
som minimum angi lånebeløp fordelt på rentable og ikke- rentable investeringer. 

 
Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte 
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling. 

 
Låneopptak skal gjøres i norske kroner (NOK). 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal 

normalt innhentes konkurrerende tilbud, jf forskrift om offentlige innkjøp § 1–3.  

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finans-
institusjoner. Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.  

 
Låneporteføljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen 
begrenses. Generelt skal følgende gjelde: 

 
 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. 
 

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at 
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og 
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen. 

 
Finansieringskilder 

Ved opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder. 
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Fullmakter ved låneopptak 
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres 

følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak: 
 

 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 
 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 
 Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 
 Fullmakt til å underskrive lånedokumenter. 

5.3 Risiko og risikospredning 

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig 

finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht 
fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

 
Det skal bygges en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke 
opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig. 

 
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding.  Styring av 

låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt 
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

 
 Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/ 

forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet renteløpetid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. 

 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt 
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). 

 

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter 
som; fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikrings-

instrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for 
kommunens lånegjeld. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert 
erfaring innenfor finansielle derivater som motpart ved slike kontrakter. Hensikten 

bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til 
underliggende lån eller låneportefølje. 

5.4 Rutiner for rapportering 

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7. 
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6 Etiske retningslinjer 

Ringerike kommune skal ikke foreta investeringer i selskaper eller 
investeringsprodukter der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke 

til: 
 

 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for 

eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for 
barnearbeid og annen utnytting av barn.  

 Alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.  
 Alvorlig miljøskade. 

 Grov korrupsjon. 
 Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

 

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske 
retningslinjene blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig dokumentasjon fra 

anerkjente nasjonale og internasjonale analysemiljøer. Dersom kommunen blir 
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en 
uakseptabel etisk profil skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plassering 

foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det 
aktuelle produkt hos forvalteren. 

 

7 Rapportering 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke 

annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat 
rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen. 

 
Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske 
resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt 

finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er 
fastsatt i strategien.  

 
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporterings-
tidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal 

vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 
gjeld siste tertial og hittil i år. 

 
Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en 
vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen.  Det skal også rapporteres 

om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en 
vurdering av dette. 

 
Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske 
forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres. 

Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store 
tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.  

 
Årsapporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens 
finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal 
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vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres 
særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i 

forhold til relevant sammenligningsindeks.  
 
Rådmannen har ansvar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av 

finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.  
  

8 Internkontroll 

 

8.1 Administrative rutiner for internkontroll 

Rådmannen skal sørge for at Ringerike kommune har kunnskap om 

finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin 
finansforvaltning i tråd med reglementet, jf finansforskriften § 3 tredje ledd. 

 
Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner som sørger 

for at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement, 
gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

 
Rådmannen skal utarbeide egne administrative rutiner for følgende forhold: 

 
 Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko i 

finansielle avtaler før avtaleinngåelse 

 Prosedyrer og retningslinjer for forsvarlig og betryggende saksutredning før 
avtaler inngås 

 Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen av 
den finansielle risikoen kommunen er utsatt for, og forholdet til tillatt 
risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet 

 Prosedyrer og retningslinjer for cash- management og kontohold 
 Prosedyrer og retningslinjer for dokumentasjon av derivat- kontrakter 

 

8.2 Avvik 

Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom 

finansforvaltningen skal innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier, 
krever dette at kommunestyret endrer reglementet. 

 
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av 

avviket, dersom dette er større enn 5 mill. kroner, skal, sammen med årsak til 
avviket, rapporteres uten ugrunnet opphold til formannskapet. 

 
Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at 

dette ikke kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til 
kommunestyret som må foreta endringer i budsjettet, jf Kommuneloven § 47 nr 2. 
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9 Bruk av ekstern kompetanse 

Aktiviteten i kommunens finansforvaltning skal konkurranseutsettes i henhold til lov 
om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt kommunens egne 
innkjøpsbestemmelser. Dette gjelder all form for eksterne motparter ved plassering 

av midler, opptak av lån, rente- og valutasikring, kapitalforvaltning med mer. Dette 
prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank, for eksempel etableringslån i 

Husbanken. 
 

9.1 Eksterne kapitalforvaltere 

Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller 
mandater (aktiv, diskresjonær forvaltning). 

 
Kapitalforvalteren skal være et verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse 
til å drive forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om 

verdipapirhandel, eller utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og 
som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Ringerike 

kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 % av forvalterens totale forvaltede 
kapital. 
 

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for 
hver delportefølje. 

 
Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av 

forvalter(e): 
 

 Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke 

 Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring 
 Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet 

 Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk 
 Historiske prestasjoner og mulighet for fremtidige gjentakelser av disse 
 Risikohåndtering og intern kontroll 

 Administrasjon og rapportering 
 Pris 

 
Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastningsmål eller har et betydelig 
avvik sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en 

vurdering av forvaltningen og vurdere et bytte. 
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10 Risikoformer og definisjoner 

 
Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt 

tilgodehavende ved forfall. 

Markedsrisiko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer 
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er 
eksponert. 

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende 
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten 

opp, går verdien av plasseringer i rentebærende 
verdipapirer ned (og motsatt). 

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i 
løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig prisfall på 
plasseringene i forbindelse med realisasjon. 

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser. 

Systematisk 
risiko i 
aksjemarkedet 

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at 
det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på 
kort og lang sikt. 

Usystematisk 
risiko i 

aksjemarkedet 

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at 
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en 

investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på 
markedet - både på kort og lang sikt. 

 

11 Ikrafttreden 

Reglementet trer i kraft 01.03.2015 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3031-5  Arkiv: 453  

 

Sak: 13/15 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Steinar Larsen (uavh) tok 

hans plass. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3031-2  Arkiv: 453  

 

Sak: 2/15 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015: 

 

Av 9 medlemmer var 7 tilstede. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOK) innstilling 

til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

Arkivsaksnr.: 14/3031-1   Arkiv: 453  

 

Regionalt Kulturhus - Ringerike as, - sanering av gjeld  

 

Forslag til vedtak: 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 

i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har ovenfor regionrådet tatt opp konkrete problemstillinger 

knyttet til dagens økonomiske situasjon og dermed tilsvarende utfordringer med å oppfylle 

målene som stiftelsen har. Regionrådet har bedt om en sak til kommunestyrene som bidrar til å 

løse disse problemene og som sikrer det lokale kulturliv tilgang til kultursenterets lokaliteter til 

en kostnad som vil være økonomisk overkommelig. 

Ringerike kultursenter er svært avhengig av leieinntektene sine. Dette har igjen ført til at 

senteret har måttet prioritere å leie ut til profesjonelle, nasjonalt og internasjonalt kjente artister 

som trekker mye folk og har et betalingsvillig publikum. Disse må «bookes i god tid i forveien. 

Dette inntektsbehovet fører på den ene siden til høye kostnader for det lokale kulturlivet, hvis 

de ønsker å benytte senteret. Mange må la det være, fordi det krever et svært stort 

betalingsvillig publikum for å bære kostnadene. På den annen side føler det lokale kulturlivet at 

det er liten plass for deres aktiviteter, da svært mange helger er booket av kjente artister. De 

lokale kulturkreftene har ofte heller ikke så lang planleggingshorisont og kommer for sent til 

bestilling. 

Ringerike kultursenters driftsmodell er ikke bærekraftig i det lengre løp. Senteret har allerede 

liten bemanning (daglig leder i full stilling + 0,4 årsverk driftsoperatør) til å håndtere dagens 

drift og får ikke realisert det utviklingspotensialet som kunne vært mulig. Husleiekostnadene 

presser det lokale kulturlivet ut av senteret, samtidig som det fortsatt forutsettes stor lokal 

dugnadsinnsats. Det er antagelig kun spørsmål om tid før dagens driftsmodell bryter sammen.  

Det er stor frustrasjon i det lokale kulturlivet over situasjonen. I lov om offentlige styresmakters 

ansvar for kulturvirksomheten (kulturlova) slås det fast i formålsparagrafen (§ 1) at 

«styresmaktene har et klart ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk». § 5 i loven definerer riktignok dette ansvaret som et felles ansvar 

for stat, fylkeskommune og kommune, men de problemstillingene som kultursenteret 



demonstrerer i sitt problemnotat er et regionalt problem som kommunene i regionen må finne 

en løsning på. 

 

Beskrivelse av saken 

Regionalt kultursenter – Ringeriks AS ble stiftet 29.8.2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ til 

opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden 2006 har det blitt 

utført en enorm frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og i årene etter. Resultatet av denne 

innsatsen er at Ringeriksregionen sitter med et av landets billigste kulturhus. 

Kultursenteret inneholder to scener for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre rom for 

kurs, konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på dugnad 

og ved hjelp av innsamlede midler, bla fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne med ukentlig 

dugnadsinnsats på vedlikeholdssiden i senteret, og hjelper også til under arrangementer i 

senteret for øvrig.  

Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et 

driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.  

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS 

Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut til 

Stiftelsen Ringerike kultursenter. Styreleder er Ole Krokstrand, mangeårig frivillig engasjert i 

det lokale kulturliv og «primus motor» i kulturhuset siden oppstart. 

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på eiersiden ved en emisjon i 2012 med en 

samlet innbetaling på 5 mill. kroner, inkludert en overkurs på 402,41 per aksje.  

Aksjekapitalen har i dag pålydende kr 3 310 000,-, og aksjene i selskapet er fordelt som følger: 

Eier Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 5395 32,60 % 

Jevnaker kommune 1660 10,03 % 

Hole kommune 1245 7,52 % 

Kulturstiftelsen Fengselet  4000 24,17 % 

Kultursentrum AS 1250 7,55 % 

Hønefoss Sparebank 1000 6,04 % 

Aslaksrud Eiendom AS 1000 6,04 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 1000 6,04 % 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS hadde ved årsskifte en samlet rentebærende gjeld på vel         

9 mill. kroner, etter at selskapet i 2013 mottok tippemidler på tre mill. kroner. Disse ble i sin 

helhet brukt til nedbetaling av gjeld, for på den måten å redusere husleiebelastningen for 

stiftelsen Ringerike kultursenter.  

I tillegg kommer et ikke-rentebærende lån fra Ringerike kommune på kr. 1 656 250,- som skal 

innløses i sin helhet senest 1.1.2017. Dette lån har følgende bakgrunn: 

Ringerike kommune aksepterte forhandlingsresultatet med Sentrum Byutvikling AS om 

overdragelse av aksjene i AS Samfunnshuset (jfr. brev av 21.10.2003, saksnummer 02/00583-

090), med det resultat at de to gjenværende lån fra Ringerike kommune på til sammen                

kr. 1 656 250,- ble gjort rente- og avdragsfrie med full innfrielse den 1. juli 2008. Et tredje lån på 

kr. 500 000,- inngikk i oppgjøret for aksjene (vedtatt i kommunestyrets sak 40/03 den 22.5 2003). 



I sak 176/06 den 14.12.2006 imøtekom kommunestyret en søknad fra Ringerike Kultureiendom 

AS om debitorskifte. Bygningen ble seksjonert, og pantobligasjoner ble slettet, med unntak av lån 

knyttet opp i mot seksjon 3; Ringerike kultureiendom AS. Det ble vedtatt at dette lån skulle løpe 

videre som et rente og avdragsfritt lån i fem (5) år med virkning fra 1.1.2007. 19. juni 2012 

mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Ringerike Kultureiendom AS, der det bes om at 

kommunens utestående fordring (rente og avdragsfritt lån til Regionalt Kulturhus Ringerike AS) 

skulle løpe med samme vilkår fram til 1.7.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. Dette ble 

vedtatt i kommunestyret i sak 103/14. 

 

Samlede inntekter fra selskapets eneste leietaker (Stiftelsen Ringerike kultursenter) utgjorde    

kr. 1 680 000,- i 2013. Selskapet er momspliktig.  

 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn 

og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse.  I samspill med 

kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.  

Kultursenteret står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og har som formål å være 

et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte opp om 

og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for nasjonale og 

internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og driftstilskudd fra 

kommunene. Daglig leder for Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen (100 % stilling). 

Styreleder er Per-Arne Hanssen. Stiftelsens råd ledes av Steinar Eriksen. 

Kultursenterets budsjett for 2014 har en ramme på ca. 4,3 mill. kroner. Husleiekostnadene 

utgjør ca. 1,5 mill. kroner av dette. Denne økte med vel 350 000 kroner i 2013, da 

eiendomsselskapet kjøpte ytterligere areal til kulturformål for 10 mill. kroner.   

Kommunenes driftstilskudd utgjør ca. 1,1 mill. kroner årlig.   

 

Rådmannens vurdering: 

Dersom Ringerike kultursenters husleie skal reduseres så det monner, må gjeldsbyrden til 

Regionalt Kulturhus Ringerike as saneres. For å unngå konkurransevridning er offentlig støtte 

til formålet i utgangspunktet ikke tillatt. Økonomiske fordeler som ettergivelse av lån og 

rentefrihet anses som offentlig støtte. 

Det finnes riktignok unntak. Grovt sett kan man si at hvis kommunen skal gi offentlig støtte, så 

er det tillatt dersom man kommer inn under et av unntakene i regelverket eller hvis man har fått 

særskilt samtykke, noe som må innhentes ved å sende melding til Nærings- og 

handelsdepartementet, som igjen forespør Eftas overvåkningsorgan, som så sier ja eller nei til 

støtten.  

Det eneste unntaket som er aktuelt i dette tilfelle er unntaket som gjelder for såkalt 

bagatellmessig støtte.  Hvis en stønadsmottaker får under 200.000 € over tre, år så er det 

bagatellmessig støtte. Pr. i dag er kursen på 8,41 og dermed vil man maksimalt kunne tildele 

bagatellmessig støtte på kr. 1 680 000,- for en 3 årsperiode. Regionalt kulturhus – Ringerike AS 

har fått videreformidlet tre mill. kroner i tippemidler i 2013, noe som klart vil måtte betraktes 

som offentlig støtte, og som må medregnes. Det er derfor uaktuelt/ulovlig å løse stiftelsens 

økonomiske problemer ved å øke den offentlige støtten til Regionalt kulturhus – Ringerike as. 

Rådmannen i Jevnaker kommune, May-Britt Nordli foreslår etter samtaler med alle sentrale 

aktører i både stiftelsen og i eiendomsselskapet i ett notat til regionrådet at regionen finner en 



løsning som bidrar til robust og forutsigbar framtidig drift av Ringerike kultursenter. Regionen 

kan ikke risikere å tape den verdien som ligger i senteret. Det dreier seg om alt dugnadsarbeid 

og innsats fra de frivillige og verdiene for øvrig som er investert i lokalitetene. Ikke minst dreier 

det seg også om de felles arenaene og fellesskapet som er skapt for en videre grotid i det lokale 

kulturlivet. 

Situasjonen kan avhjelpes på to måter: 

1. Regionalt Kulturhus Ringerike AS gjennomfører en aksjeemisjon på kr. 10 656 250,- i den 

hensikt å sanere gjelden i selskapet.  

2. Kommunene etablerer en tilskudds/støtteordning til lokale kulturkrefter som ønsker å benytte 

kultursenteret til sine oppsetninger. Formålet må være å sette disse i stand til å betale den 

husleien som stiftelsen Ringerike kultursenter må ha for å betjene egen husleie til Regionalt 

Kulturhus Ringerike AS. I realiteten overføres dermed kapitalkostnadene på eksisterende 

låneportefølje til aktuelle aktører innen det lokale kulturlivet, som i realiteten betjener disse ved 

at de blir satt i stand til å betale gjeldende husleie. I forhold til løsning nr. 1 sparer kommunene 

ikke penger ved slik løsning. Eierandelene økes ikke og man etablerer et økt byråkrati både for 

kulturaktørene og for kommunen. 

 

Samtlige aktører anbefaler at løsning nr. 1 velges, da denne framstår som det enkleste grepet for 

å få til en betydelig kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen vil gi 

en redusert husleie til lokale kulturaktører som ønsker å benytte kultursalen. 

Rådmannen deler denne oppfatningen. Det er derimot viktig at slik emisjon tar høyde både for 

den rentebærende gjelden som indirekte må betjenes av Ringerike kulturstiftelse, og den ikke-

rentebærende gjelden. Hvis ikke en løsning tar nødvendig høyde også for dette, vil tilsvarende 

situasjon oppstå fra 2017, når låneporteføljen i forhold til Ringerike kommune innløses. 

Ved emisjonen i 2012 ble selskapets aksjekapital forhøyet med kr. 1 660 000,- til kr. 

3 310 000,- ved utstedelse av 8300 nye aksjer pålydende kr. 200,-. I tillegg til aksjekapitalen 

betalte de nye aksjonærene (Jevnaker, Hole og Ringerike kommune) en overkurs med             

kr. 402,41 pr. aksje, til sammen kr. 3 340 000,-. Samlet innbetaling fra kommunene var dermed 

kr. 5 000 000,-. 

Basert på samme innbetalingsforhold mellom kommunene vil en emisjon på kr. 10 656 250,- 

kunne gjennomføres i selskapet ved at aksjekapitalen økes med kr.5 296 200,- fra kr. 3 310 000,- 

til kr. 8 606 200,- ved utstedelse av 26 483 nye aksjer. De nye aksjene vil kunne utstedes på 

samme vilkår som i 2012 med en overkurs på kr. 402,41 pr. aksje. Med samme innbetalings-

forhold som i 2012 vil da kr. 10 656 250,- fordeles mellom kommunene som skissert nedenfor, 

med tilhørende eierandeler etter emisjonen: 

Eier Innbetaling Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 6 926 500,- 22608 52,55 % 

Jevnaker kommune 2 131 500,- 6957 16,17 % 

Hole kommune 1 598 250,- 5218 12,16 % 

Kulturstiftelsen Fengselet   4000 9,26 % 

Kultursentrum AS  1250 2,90 % 

Hønefoss Sparebank  1000 2,32 % 

Aslaksrud Eiendom AS  1000 2,32 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter  1000 2,32 % 

 Kr. 10 656 250,- 43033 100.00 % 

 



Dersom gjelden i selskapet Regionalt Kulturhus - Ringerike AS blir innfridd, vil selskapet 

kunne redusere husleien til Ringerike kultursenter til kr.750 000,- . Rådmannen forutsetter at 

slik redusert husleie vil sikre det lokale kulturlivet ønsket tilgang til kultursalen og bidra til at 

Ringerike kultursenter kan realisere sine overordnede mål og rolle i regionens kulturliv. 

Samtidig vil Regionalt Kulturhus- Ringerike AS innløse utestående fordring til Ringerike 

kommune på kr. 1 656 250,-. 

For å sikre forutsigbare budsjettgrunnlag foreslår rådmannen at det fattes vedtak om å «fryse» 

de kommunale driftstilskudd til nivå likt budsjett 2015 de neste fem årene. En mer forutsigbar 

driftssituasjon vil kunne bringe ny inspirasjon til det lokale kulturlivet og føre til at nye 

bruksmuligheter og konsepter blir utviklet av kulturfellesskapet i senteret. 

 

Rådmannen har kvalitetssikret saksframlegget og tallmateriale med Regionalt Kulturhus-

Ringerike AS v/styreleder Ole Henrik Krokstrand og daglig leder Tor Bonde Aslaksrud. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 i samarbeid med Håvard 

Austgard (Hole kommune) og May-Britt Nordli (Jevnaker kommune) 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1227-4  Arkiv: D11  

 

Sak: 12/15 

 

Fortsatt drift av Ringerikshallen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre, men dette vurderes hvert år ved behandlingen av 

årsbudsjett og handlingsprogram.   

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1227-1   Arkiv:   

 

Fortsatt drift av Ringerikshallen  

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre, men dette vurderes hvert år ved behandlingen av 

årsbudsjett og handlingsprogram.   

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 140/14 – punkt 2 at Ringerikshallen legges ned når 

Hønefoss Arena A/S står ferdig og kan tas i bruk. Hønefoss Arena A/S ble åpnet og tatt i 

bruk i månedsskiftet januar/februar i år. 

 

Sak om forlenget drift av Ringerikshallen ble fremmet i november 2014. HOK og HMA 

fattet vedtak om fortsatt drift, mens formannskapet fattet følgende vedtak i sak 186/14:  

 

1. Saken utsettes 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de 

idrettene som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bl.a. 

vedlikeholdsbehov) må utredes. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har en befolkning på nesten 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen svært lav dekning. Pr. dato er det 5 hallflater på minst 20 meter 

x 40 meter i Ringerike kommune.  Det er 3 hallflater ved Hønefoss Arena A/S, 1 i 

idrettshallen på Tyristrand og 1 i Ringerikshallen, som denne saken dreier seg om. 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet, betyr det med dagens befolkning minst 6 

hallflater. Nå som Hønefoss Arena er tatt i bruk, er det 4 hallflater tilgjengelig for 

innbyggerne i kommunen, Hønefoss Arena AS har 3 hallflater og 1 hallflate i idrettshallen 

på Tyristrand.  

  

Kommunestyret fattet i sak 119/14 vedtak om å bygge ny barneskole og flerbrukshall på 

Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 ble det fattet vedtak om å bygge flerbrukshall i Hønefoss 

nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole.  



Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike.  

 

Nye flerbrukshaller på Benterud og i Hønefoss nord ligger noen år fram i tid. Innspill fra 

Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes 

videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass.  

 

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse.  

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og skolen er helt sprengt når det 

gjelder gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig Ullerål skole ha behov for å legge noe av 

kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen.  

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale dersom 

Ringerikshallen legges ned.  Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn 

og ungdommer. Hønefoss Arena AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass.  

Da formannskapet utsatte saken om fortsatt drift av Ringerikshallen, skulle alternative 

løsninger for de som mistet sitt treningstilbud undersøkes og utredes.  

Det har blitt foretatt en ny kartlegging av andre lokaler, men de eksisterer ikke. Det har ikke 

vært mulig å finne alternative løsninger.  

Ved en stenging av Ringerikshallen vil Ringerike helsesportslag, Ringerike pistolklubb, 

Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere og Ringerike bokseklubb miste treningslokaler. 

Innbyggerne i Ringerike kommune vil også miste den eneste muligheten til å spille squash.  

Bedriftsidretten i kommunen står helt uten tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til 

fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles.  

 

Forholdet til overordnede planer  
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av Ringerike kommunestyre i sak 21/13.  

Folkehelsemeldingen, sammen med vedtatt kommuneplan, skal legges til grunn i alle saker 

som behandles. En av målsettingene i folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle.  

 

Vedlikeholdsbehov Ringerikshallen 

Ved branntilsyn i Ringerikshallen i 2014, ble det påvist at luftespjeld ikke virket 

tilfredsstillende. Disse ble skiftet i desember 2014. Det er ingen kjente umiddelbare 

vedlikeholdsbehov ved Ringerikshallen nå. 
 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Hønefoss Arena AS.  

Drift av Ringerikshallen beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner.  

Pr i dag betaler kampsport og skytterne ca. kr. 250.000,- i året for leie av Ringerikshallen. 

Videre er allerede Ringerikshallen leid ut 12,5 timer/ uke til nye brukere (de har fått beskjed 

om at dette forutsetter av kommunestyrevedtak om fortsatt drift). Dette gir en leieinntekt på 

kr. 200.000,-.   

Ansvarlig for å koordinere driften av idrettshallen mener det er fullt mulig å leie ut hallen 

enda mer, og regner med at leieinntektene i Ringerikshallen minst kan bli ca. kr. 500 000,- i 

2015. 

 



Dersom Ringerikshallen legges ned, faller leieinntektene bort. Den reelle kostnaden ved 

fortsatt å drifte Ringerikshallen estimeres til kr. 700 000,-. Rådmannen vil komme med 

forslag til inndekning av kostnadene til fortsatt drift av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 

2015.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet, dette er i tråd 

med den vedtatte folkehelsemeldingen.  

Fortsatt drift av Ringerikshallen, er et tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper 

skal miste det tilbudet de har.  

Ringerikshallen er viktig for en tilfredsstillende gjennomføring av 

kroppsøvingsundervisningen ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Rådmannen ser det 

som uheldig at flere brukergrupper vil stå uten mulighet til å fortsette sine aktiviteter, og 

anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 140/11 om salg av Ringerikshallen oppheves, 

og at Ringerikshallen driftes videre. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, ønsker 

rådmannen at fortsatt drift av Ringerikshallen vurderes hvert år ved rullering av 

handlingsprogrammet. Behovet for bruk og vedlikeholdsutfordringer kan endre seg.  
 

 

Vedlegg 
* Henvendelse fra Ringerike idrettsråd  

* Ordførers anmodning om å legge fram sak 

* Vedtak i sak 140/11 (salg av Ringerikshallen)  

* Vedtak i formannskapet sak 186/14 (sak om fortsatt drift av Ringerikshallen – utsatt) 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vedr. Salg av Ringerikshallen

Vi viser til tidligere henvendelse i saken, senest brev til gruppelederne datert 31. mars 2014 der vi her

politikerneâfinne rom til å beholdeRingerikshaiiennoen år til.

Flere idretter som i dag trener i Ringerikshallert vil stå uten treningslokale etter et salg. Den største er

Taekwon-do med sine 150 aktive medlemmer hvorav 131 er barn og ungdom. Det var I
utgangspunktet snakk om at kampsport skulle ha plass i hallen men da ville det gå på bekostning av

turn som aktiviserer enda flere barn og unge. Det var ikke rom for begge.

Andre idretter som også trener her er Ringerike Helsesportslag, Ringerike Pistolklubb, Sokna

Skytterklubb, Hønefoss Bueskylterklubb, Ringerike Boksekiubb og Ringerike Capoeirakltlbb,

Ringerikevil ogsåmisteden enestemulighetenfor å spillesquash.

Vi rninner også om idrettsforbundets norm, én hall pr 5000innbygger. Uten Ringerikshallen og

Sentrumshallen vil vi fortsatt ligge langt fra derme normen. I kommunedelplanen for idrett og

friluftsliv der det settes fokus på folkehelse.

Bedriftsidrett er viktig l med tanke på folkehelse og positiv aktivitet men dessverre har denne hatt

svært dårlig tilbud de senere årene. Treningstider som strekker seg mot midnatt er ikke noe godt

tilbud.

RingerikeIdrettsråd ber derfor ordføreren pånyta sakentil kommunestyreti et forsøkpåå omgjøre
vedtaket om salg av Ringerikshaliert inntil det er avgjort om ny skole i nord med flerbrukshall står

ferdig.

Hønefoss 8.septelnber 2014

BjørnMarseth (sign) KarianneBerg(sign)

Leder nestleder

Likelydendebrev er sendtVaraordføreren

tctlli,'\'{\'x1r.,.J]



Fra: Kjell Hansen  
Sendt: 7. oktober 2014 16:48 
Til: Tore Isaksen 
Kopi: Kari Skålien; jeg@hadeland.energi.nett; Kjell Hansen 
Emne: Oppfølging - Hønefoss Sportsklubb 
  
Viser til dagens korte samtale og overlevering av prospekt vedrørende mulig bruk av 
Ringerikshallen.  Temaet var en rask muntlig oppsummering fra ordførers samtale med Hønefoss 
Sportsklubb. 
  
Ordfører, hadde som nevnt, en hyggelig samtale med representanter fra Hønefoss 
Sportsklubb.  Klubben er engasjerte og ønsker å mulighet til å anvende Ringerikshallen, jfr. 
prospektet.  Etter mitt syn viser prospektet at klubben arbeider profesjonelt og seriøst med ideen som 
der fremgår. 
  
Ordfører viser til politisk vedta om salg av Ringerikshallen.  Imidlertid mener ordfører at det i tiden 
etter dette vedtaket er fremkommer innspill som man fra kommunen sin side bør vurdere før endelig 
avgjørelse.  Derfor anmoder ordfører rådmannen om å vurdere fremlegg av ny sak til 
politisk behandling. 
  
Videre anmoder ordfører rådmannen om å invitere Hønefoss Sportsklubb til dialog og avklaringer om 
mulighetene som ligger i skissen, jfr. prospektet.  Slik jeg oppfatter klubben ønsker denne å eventuelt 
kunne drifte hallen med nytt opplegg fra og med 1. januar 2014.  
  
Skulle det være noen uklarheter i forhold til det nevnte regner jeg å høre fra deg. 
  
Avslutningsvis kan jeg opplyse at kontaktperson for Hønefoss Sportsklubb er  
                Jan Erik Gulbrandsen,  jeg@hadeland.energi.nett  
  
  
Kjell B. Hansen 
Ordfører 
Ringerike kommune 
Tlf 32 11 74 00 / 957 52 635 
For avtale, ring sekretariatet på 32 11 74 15 
 



 

 

Sak: 140/11, Kommunestyret 24.november 2011 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Det bygges en flerbrukshall med 3 hallflater inklusive en kamparena for håndball med 

2000 sitteplasser.  

2. Ringerikshallen selges. Det startes umiddelbart et arbeid med ny reguleringsplan 

for Ringerikshallen slik at den kan selges til formål forretning, kontor og 

industri. 

Rådmannen utreder Hov ungdomsskoles behov og alternativ også økonomisk, 

hvis Ringerikshallen selges. 

3. Det bør arbeides for at anlegget blir et regionalt anlegg, og at det etableres et 

aksjeselskap som står for planlegging, finansiering, utbygging og drift av 

flerbrukshallen. Aksjeselskapet skal etableres slik at flerbrukshallen blir 

spillemiddelberettiget. 

4. Aksjeselskapet skal forskuttere salg av Ringerikshallen og spillemidler. 

5. Ringerike kommunes kostnader for leie av flerbrukshallen innarbeides i budsjett og 

handlingsprogram fra og med 2013. 

6. Aksjeselskapet skal arbeide tett med Ringerike Idrettsråd slik at også andre idrettslige 

behov som ikke innebærer større kostnadsmessige konsekvenser kan ivaretas i 

flerbrukshallen. 

7. Aksjeselskapet skal samarbeide med Hønefoss Stadion AS for å sikre en helhetlig 

utvikling av prosjektene på Schjongslunden. 

8. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om etablering av aksjeselskapet, 

herunder vedtekter, aksjekapital og eventuelle minoritetseiere. 

Aksjeselskapet skal fortrinnsvis ivareta sitt driftsansvar gjennom mulig fremtidig 

felles driftsselskap for idretts- og friluftsanleggene på Schjongslunden. 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1523-5  Arkiv: 614 D11  

 

Sak: 186/14 

 

Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Saken utsettes. 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de idrettene 

som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bla. 

vedlikeholdsbehov) må utredes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V): 

 

1. «Saken utsettes. 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de idrettene 

som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bla. 

vedlikeholdsbehov) må utredes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3918-5  Arkiv: 28  

 

Sak: 11/15 

 

RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Ringeriksbadet må hele tiden utvikle seg for å være et atraktivt  og etterspurt tilbud innen 

fysisk og psykisk velvære for befolkningen. Dette innarbeides som en del av 

eierskapsstrategien, kulepunkt 5. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens (HOV) 

innstilling, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3918-2  Arkiv: 28  

 

Sak: 11/15 

 

RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Ringeriksbadet må hele tiden utvikle seg for å være et atraktivt  og etterspurt tilbud innen 

fysisk og psykisk velvære for befolkningen. Dette innarbeides som en del av 

eierskapsstrategien, kulepunkt 5. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 16.02.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med  følgende tillegg fremmet av Frode 

Østlund (H): 

 

«Ringeriksbadet må hele tiden utvikle seg for å være et atraktivt  og etterspurt tilbud innen 

fysisk og psykisk velvære for befolkningen. Dette innarbeides som en del av 

eierskapsstrategien, kulepunkt 5».. 

 

Dette som hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3918-1   Arkiv: 28  

 

Ringeriksbadet, kommunal eierstrategi  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet 

og presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre 

utvikling av Ringeriksbadet. 

24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen 

ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av 

Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av 

Ringeriksbadet (vedlagt). 

Følgende vedtak ble fattet: 

Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for 

styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene 

som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling 

for styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100. 

Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet 

(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner. 

Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de 

forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 

barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 

(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 

helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 

treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 
For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 

kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 



1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 

leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark 

(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%). 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette 

selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie 

hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år. 

En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og 

nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for 

utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.  

Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er 

oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut 

badeanlegget. 

Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er 

det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med 

badet. 

I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom 

for å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I 

hvert fall ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det 

utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye 

av kommunene i fortsettelsen. 

Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan 

utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for 

eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og 

lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer 

badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være 

rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd. 

Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.  

 

Vedlegg 

 Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 



 

 

EIERSTRATEGI  
for 

Ringeriksbadet 

 

Kommunene har følgende målsettinger med etableringen av Ringeriksbadet: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 
barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 
(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 
helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 
treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 

1. Formål med eierskapet 

For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 
kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 

1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 
leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. 
Selskapet skal leie hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS. 

 

2. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet AS 

Ringeriksbadet AS skal eie og leie bort badeanlegget til Ringeriksbadet IKS for en periode på 
40 år. Selskapet skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som 
hensiktsmessig for å realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.  

Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine 
strategiske og faglige vurderinger, slik at Ringeriksbadet IKS kan realisere sine eieres mål. I 
denne sammenheng er et godt fungerende badeanlegg en kritisk suksessfaktor. Det ligger 
derfor et stort ansvar på Ringeriksbadet AS når det gjelder eiendomsforvaltningen, 
vedlikehold av bygning og tekniske anlegg. 



 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet AS 
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi.  

Eierskap i andre selskaper 

Ringeriksbadet AS kan etablere hel- eller deleide datterselskap, 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 

Ringeriksbadet AS skal, som alle selskaper kommunene har eierinteresser i, ha etiske 
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt 
kvalitetssikringssystem 

Konkurranseutsatt virksomhet 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko. 

 

3. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet IKS 

Ringeriksbadet IKS skal leie badeanlegget for en periode på 40 år og drifte dette. Selskapet 
skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å 
realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.  

Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine 
strategiske og faglige vurderinger. 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS 
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi.  

Kostnadseffektivitet 

Ringeriksbadet skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende. Hver av 
eierne hefter 50 % for selskapet samlede forpliktelser, og selskapet skal ikke ta uforsvarlig 
risiko. 

For å styrke besøksantall/kundegrunnlag til Badeanlegget kan Ringeriksbadet IKS innenfor 
egne rammer organisere aktiviteter som naturlig er tilknyttet et badeanlegg og gir gevinster 
innenfor et folkehelseperspektiv. Slike tiltak må ikke fortrenge, eller komme i konflikt med 
eiernes definerte målsettinger. Framleie av disponible lokaler og tiltak som gir driftsinntekter 
ligger innenfor slik aktivitet. 

Ringeriksbadet skal være en arena for alle generasjoner og en attraktiv samarbeidspartner 
for tiltak rettet mot alle grupper med spesielle behov. Ringeriksbadet skal også være 
arena/utgangspunkt for idrettslige aktiviteter. 



Etikk 

Ringeriksbadet IKS skal, som alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ha etiske 
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt 
kvalitetssikringssystem 

 

4. Styringsdialogen mellom kommunene som eier, Ringeriksbadet AS og 
Ringeriksbadet IKS 

Styringsdialogen mellom selskapene og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter 
og i generalforsamlingene, for å drøfte felles strategi og utfordringer. 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3312-4  Arkiv: 106 &20  

 

Sak: 9/15 

 

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune støtter overføringen av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten dersom det ved videre undersøkelser viser 

seg at dette er en virksomhetsoverdragelse og at gevinsten ved overføringen blir delt 

med kommunene. 

2. Ringerike kommune mener at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjon for Buskerud fylke må legges til Ringerike kommune, ut fra 

Ringerike kommunes sentrale beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for 

økonomifag i kommunen samt at dette demper sentraliseringen av statlige 

virksomheter. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap og Krf: 

 

1. «Ringerike kommune støtter ikke overføring av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. 

2. Dersom overføringen gjennomføres, må arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjonen legges til Ringerike kommune, ut fra Ringerikes sentrale 

beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for økonomifag i kommunen, samt 

at dette demper sentraliseringen av statlige virksomheter.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Ringerike kommune støtter ikke en overføring av skatteoppkreverfunksjonen til 

Skatteetaten.  Ringerike kommune mener hensynet til lokal kunnskap, lokale kompetanse 

arbeidsplasser og en effektiv oppkreverfunksjon tilsier at kommunen har ansvaret for dette.» 

 

Avstemming: 

 

Siste setning i Aasens forslag tas inn i Baksværs forslag punkt 1 før avstemming. 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Baksværs/Aasens forslag, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 6 stemmer.  Mindretallet besto av Ap, Sp, Krf og Sol. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 



 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3312-3   Arkiv: 106 &20  

 

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til 

Skatteetaten  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune støtter overføringen av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten dersom det ved videre undersøkelser viser 

seg at dette er en virksomhetsoverdragelse og at gevinsten ved overføringen blir delt 

med kommunene. 

2. Ringerike kommune mener at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjon for Buskerud fylke må legges til Ringerike kommune, ut fra 

Ringerike kommunes sentrale beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for 

økonomifag i kommunen samt at dette demper sentraliseringen av statlige 

virksomheter. 

 

Sammendrag 
Bakgrunnen for høringen er at Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer 

effektiv skatteoppkreving. 

 

Det er både positive og negative effekter av forslaget. Ringerike kommune ønsker at 

arbeidsgiverkontollen og skatteoppkreverfunksjonen for Buskerud fylke blir lagt til 

Ringerike, slik at regionen kan få del av de positive effektene samt at de negative effektene 

blir dempet. 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. 

 

Bakgrunnen for høringen er at Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer 

effektiv skatteoppkreving. 

 



Beskrivelse av saken 
I bakgrunn for tiltaket er at overføringen av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen til 

Skatteetaten innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og 

arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels 

overlappende oppgaver i Skatteetaten. Bakgrunnen for dette er sammenfallende skyldnere.  

 

Forslaget vil gi en rekke konsekvenser, både positive og negative for kommunen, 

skatteyterne og samfunnet. 

 

Den kraftige reduksjonen i antall kontorer vil gi en mer enhetlig behandling av skatteyterne, 

samt at de får ett kontor og en adresse å henvende seg til. 

 

Reduksjonen i antall kontorer vil også frigi ressurser til å styrke arbeidet mot svart arbeid. 

 

Ved å redusere antallet kontorer, vil skatteoppkreveren miste noe av lokalkunnskapen som 

skatteyterne, noe som kan være positivt, men også være en ulempe dersom kunnskapen blir 

av privat karakter. 

 

For kommunene vil færre kontorer gi færre arbeidsplasser ute i distriktene, samt at det kan 

påvirke kvaliteten i økonomiarbeidet der skatteoppkreverens ansatte er integrert med 

kommunens øvrige økonomimiljø. 

 

Økonomiske forhold 
Det er usikkert om dette er virksomhetsoverdragelse da dette ikke er vurdert i rapporten. 

Kommunens kostnader ved endringen kan dermed ikke vurderes. Det er heller ikke tatt 

stilling til hvordan gevinsten i kommunene av overføringen blir tatt ut. 

 

Rådmannens vurdering 
 Rådmannens støtter overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten ut fra at hensynet 

til effektivisering og til at samme organ får innkreving for de samme skyldnerne. 

 

Per i dag er regnskapsavdelingen i Ringerike kommune, med ansvar for regnskap og lønn, 

samt kommunalsjefens økonomiske rådgivere ett større miljø enn den kommunale 

skatteoppkreveren. Kommunale krav blir fulgt opp av ansatte som ikke arbeider med 

skattekrav. 

 

For å motvirke sentralisering, ønsker rådmannen at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjonen for Buskerud ut fra distriktshensyn legges til Ringerike 

kommune med bakgrunn i at kommunen har ett godt økonomimiljø både med private aktører 

og med offentlige instanser som Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt Kartverket, samt at 

Ringerike er ett trafikk-knutepunkt med stor rekkevidde innen en time. Videre vil Hønefoss 

de neste årene vokse hurtig som by og med det få flere arbeidsgivere. 

 

 

 

 

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, 05.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3099-5  Arkiv: 614  

 

Sak: 15/15 

 

Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Framlagte orientering tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3099-3  Arkiv: 614  

 

Sak: 2/15 

 

Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Framlagte orientering tas til etterretning. 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.01.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3099-2  Arkiv: 614   

 

Sak: 23/14 

 

Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

 
 

Behandling i Eldrerådet 10.12.2014: 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3099-1   Arkiv: 614  

 

Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  
 

Forslag til vedtak: 

Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Styreleder Daoud Kandela i «Hospicestiftelsen Angelique» tok i oktober 2014 kontakt med 

Ringerike kommune for å drøfte driftssituasjonen på hospiceavdelingen ved Austjord 

behandlingssenter. Bakgrunnen for møtet var en generell uro for at tilbudet gjennom årets 

budsjettbehandling skulle bli redusert, og også at Hospiceenheten ikke ble optimalt utnyttet.  

Ordfører tok initiativ til et møte, som ble avholdt 3. november 2014. Fra kommunen deltok 

ordfører, rådmann, kommunalsjef, tildelingskontoret og leder for Austjord 

behandlingssenter. På møtet ble det enighet om følgende: 

1. Ringerike kommune ønsker å videreføre åtte plasser ved Austjord behandlingssenter 

som egen hospiceavdeling. Avdelingen deles i to (lokalitetene tillater dette), der fire 

senger øremerkes hospicepasienter. Resterende senger (4 stk.) kan brukes mer 

fleksibelt, men pasienter som har behov for palliativ behandling og omsorg ved 

livets slutt skal uten unntak prioriteres. 

2. Kompetansebygging skal være i fokus, og Austjord behandlingssenter skal alltid ha 

nødvendig kompetanse og personellressurser til at samtlige åtte senger på 

hospiceenheten kan benyttes til formålet ved behov. 

3. Det gjennomføres en informasjonskampanje for å gjøre tilbudet bedre kjent blant 

pasienter, pårørende, sykehus og fastleger. 10-årsjubileum for hospiceavdelingen 

skal markeres. 

4. Av naturlige årsaker har kreftpasienter blitt synonymt med hospicetilbudet. Slik bør 

det ikke være. En rekke pasientgrupper vil kunne profittere på tilbudet. Det tenkes 

her på flere nevrologiske lidelser, kolspasienter og diagnoser forbundet med sterke 

smerter samt omsorgsbehov ved livets slutt. Tildelingskriteriene gjennomgås for å 

sikre at disse ikke ekskluderer noen grupper og at hospicetilbudet favner vidt. 



5. Samarbeidet med Hospicestiftelsen Angelique er viktig, og det etableres et 

dialogmøte mellom stiftelsens ledelse og kommunens ledelse 2 ganger i året. Leder 

for hospiceavdelingen tar initiativ til disse møtene. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Christine M. Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3736-4  Arkiv: 614  

 

Sak: 16/15 

 

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 

 

«Rådmannen fremmer sak som belyser hvordan brukere kun skal betale for tjenesten når de 

benytter den, og ikke som en abonnementsordning. 

En slik sak må også belyse hvor mye en prisøkning vil utgjøre for hver enkelt bruker, 

herunder om dette vil ha betydning for hvor mange som velger å benytte seg av tjenesten.» 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med 

rådmannens forslag, og Aasens forslag, ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 2 stemmer 

(Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3736-3  Arkiv: 614  

 

Sak: 3/15 

 

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.01.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3736-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 5/15 

 

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3736-1   Arkiv: 614  

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Forslag til vedtak:  

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på 

Hallingby og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

Innledning / bakgrunn 

Dagsentrene er lokalisert på Nes, Sokna, Tyribo (Nakkerud), Hvelven og Heradsbygda. 

Disse er organisert som «dagplasser institusjon» og driften er hjemlet i «Forskrift for 

sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie». I forskriften står det at boformen skal 

være innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: medisinsk attføring med sikte på 

tilbakeføring til hjemmet, avlastning, permanent opphold, spesielt tilrettelagt opphold for 

funksjonshemmede, skjermet enhet for senil demente, selvstendig boenhet for barn/ungdom, 

dagopphold/nattopphold og/eller terminalpleie.  

Kommunene er lovpålagt å ha tilbud til innbyggerne i forhold til rehabilitering, meningsfull 

fritid og avlastning for pårørende. Ringerike kommune har valgt å gi slike tilbud blant annet 

gjennom fem dagsenter. Drift av dagsenter er i seg selv ikke lovpålagt. 

I Ringerike kommune har alle som får tilbud om dagtilbud vedtak på tjenesten, fattet i 

forhold til «Dagtilbud på institusjon». Betaling for dagtilbud i institusjon følger «Forskrift 

om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» av 1.1.2014, § 4. Egenandelens 

størrelse ved korttidsopphold: 

«Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 142 pr. døgn for korttidsopphold og med 

inntil kr. 74,- for det enkelte dag- eller nattopphold».  

J.fr. § 1. Vilkår og definisjoner kan det likevel ikke kreves egenandel for korttidsopphold 

som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 



Når pasienten har vedtak på dagtilbud på institusjon, har pasienten rett på alle de tjenester 

som pasienter med langtidsvedtak har. Dette innebærer medisiner, forbruksmateriell, 

transport og mat. Slik tilbudet er organisert i Ringerike kommune, med en forskriftsregulert 

egenbetaling for tjenestene, framstår dette som et kostnadsintensivt tilbud på grunn av svært 

liten egenbetaling. Det er også slik at tjenesten dagopphold/nattopphold har blitt innvilget 

etter andre kriterier enn døgnopphold. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har pr. i dag følgende antall dagplasser ved institusjon: 

Dagtilbud Antall 

plasser 

Miljø- 

personell 

Bemannings-

faktor 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdelingi 

Heradsbygda dagavdeling 

8 

20 

10 

13 

45 

0,8 årsverk 

2,4 årsverk 

1,0 årsverk 

2,3 årsverk 

7,0 årsverk 

0,10 

0,12 

0,10 

0,18 

0,15 

Totalt 96 13,5 årsverk  

Tabell 1 

Ringerike kommune har ingen «servicesentra for eldre». Det nærmeste vi kommer er kantina 

i Krokenveien og på Hov, der eldre kan samles på eget initiativ for å snakke sammen og 

spise middag. Disse betaler for middagen på lik linje med andre som benytter kafeteriaen. 

I Ringerike kommune praktiseres tilbudet slik at aktuelle brukere søker om å få benytte 

tjenesten, og tjenesten tildeles så av tildelingskontoret ved at det fattes vedtak om 

dagopphold ved institusjon. Slik blir mye av «eldresenterets/seniorsenteret/servicesenterets» 

kvaliteter (kjært barn har mange navn) faset inn i en driftsform som er lite hensiktsmessig, 

da et godt eldresentertilbud ikke kan driftes rasjonelt og kostnadseffektivt i forhold til 

forskriften som regulerer slike plasser. Forskriften regulerer både kostnadsdekning, 

betalingssatser, tjenestens innhold og transport. Det er også et paradoks at vi på tidligere 

Norderhovhjemmet har et tilbud om «dagplasser på institusjon», - en institusjon som ble 

nedlagt for flere år siden. 

Et moderne eldresenter framstår i dag som et aktivitetssted og møteplass der eldre kan møtes 

for felles aktivitet, sosialt samvær og ha stor grad av brukermedvirkning. Der er tilbud om 

frokost og middag, kaffe/kake, organiserte aktiviteter, voksenopplæringstilbud og andre 

kurs, nyhetsformidling/aviser/TV-krok, bibliotektilbud, spill osv., osv. Vi ser også at 

brukerne er langt friskere enn de pasientene som man vanligvis forbinder med 

brukergruppen av «dagplass på institusjon». Dermed har eldresenteret også et langt mer 

forebyggende aspekt. Tilbudene ved et eldresenter kan også med fordel kombinere med 

legetilsyn, kontakt med helsesøster, råd/veiledning, og juridisk bistand. Et slikt tilbud ville 

ikke være søknadspliktig for å kunne benyttes. Mange eldresentra utnytter også det relativt 

store restpotensiale mange eldre har for selv å bidra i driften. 

I et eldresenter vil innslaget med senildemente være langt lavere og tilbudet vil dermed være 

mer tiltrekkende for mange av våre eldre som fortsatt er oppegående og mentalt friske. Vi 

ser også at innslaget av frivillige og frivillige organisasjoner er langt større på eldresentra 

                                                 
i Spesielt tilrettelagt for demente 



enn på de tradisjonelle dagplasser på institusjon. Dette gjelder både i forhold til ansvar for 

daglig drift og i forhold til enkeltarrangementer. 

På et slikt sted betaler brukeres for de tjenester man velger å benytte, enten pr. tjeneste, pr. 

dag eller pr. måned som en abonnementsordning.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at et velfungerende dagtilbud for hjemmeboende er et særdeles viktig 

tiltak for å sikre eldre mennesker muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Likeens er 

det viktig at slike tilbud er lett tilgjengelige for alle eldre (lavterskel) og ikke avhengige av 

søknadsprosedyrer og byråkratiske ordninger. God offentlig kommunikasjon er også 

avgjørende. 

Hvor mange bruker dagens tilbud (dagplass institusjon)? 

Dagsenter/ 

sted 

Antall 

brukere 

hver ukeii 

Antall brukere hver dag Antall 

opphold/ 

uke 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sokna 25 17 13 20 15 16 81 

Heradsbygda 104 43 42 45 40 45 215 

Hvelven 18 13 11 13 10 13  

Nes 8 8 8 8 8 8 48 

Tyribo 21 10 9 9 10 8 46 

Totalt 176 91 83 95 83 90 390iii 

 

Rådmannen har fått utført en undersøkelse i forhold til samtlige brukere av dagens dagtilbud 

i forhold til bistandsbehov under oppholdet. En oversikt over spesielle bistandsbehov hos de 

brukere som i dag frekventerer dagtilbudet, og som er av en slik art at de krever hjelp (1 – 2 

personer), viser at: 

 47 brukere trenger hjelp til mating og tilrettelegging v/måltider. 

 27 brukere må ha gåtrening m/bistand 

 55 brukere trenger hjelp til å ta medisiner 

 50 brukere trenger hjelp og/eller veiledning ved toalettbesøk 

 

Det er vanskelig nøyaktig å fastslå hvor mange utrykninger og/eller hjemmebesøk, og av 

hvilken varighet dette vil generere fra hjemmetjenesten side dersom disse brukerne var 

hjemme om dagen. Men, - at det ville representere en vesentlig kostnad (både i forhold til 

transport og bistand) er hevet over tvil. 

Ellers er det verdt å merke seg at 62 brukere benytter seg av tilbud om fysisk trening/-

rehabilitering m/apparater, og dagtilbudet representerer derfor en viktig rehabiliterings- og 

treningsarena for eldre mennesker, j.fr. folkehelse- og frisklivsaspektet.  

Kun 20 brukere kommer fordi pårørende trenger avlastning. 27 brukere er diagnostisert som 

demente, mens 51 brukere har kognitiv svikt
iv

. Gjennomgangen viser også at det kun er 9 

                                                 
ii Pr 26. juni 2914 
iii Dette er snittberegning.  



brukere som kommer seg til dagtilbudet ved egen hjelp. Hele 167 brukere transporteres for 

kommunens regning hver uke. 

 

Økonomiske forhold 

Hva koster dagplassene i Ringerike? 

Dagtilbud Utgifter Inntekter Netto 

kostnad 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdeling 

Heradsbygda dagavdeling 

954 830 

1 704 267 

885 670 

1 787 941 

5 207 886 

  -     47 436 

-     98 673 

 -     34 368 

-   566 849v 

-   284 099 

907 294 

1 605 594 

851 302 

1 221 092 

4 923 787 

Totalt 10 540 594 -1 031 425 9 509 069 

 

Dagtilbud ved institusjon er kostbart. 

En rapport utført av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling 

(SESAM), Stavanger Universitetssykehus konkluderer med at totalkostnader for et dagtilbud 

i snitt utgjør 868 kroner per dag per plass, eller 225 680 kroner per år for et tilbud som har 

åpent fem dager per uke 52 uker i året. Den største kostnadskomponenten er 

personalkostnader som utgjør 65 %, mens transportutgiftene utgjør 12 %, mat 10 %, husleie 

8 % og drift 4 %. Pasientens egenandel dekket 10 % av disse kostnadene. I Ringerike 

kommune er kostnadsbilde annerledes: 

Dagtilbud Tilgjengelige nasjonale 
enhetskostnader  

Ringerike 
kommune 

 Kostnad/ 
plass/dag 

% av 
totalkostnad 

Kostnad/ 
plass/dag 

% av  
totalkostnad 

Bemanning 
Transport 
Mat 
Drift 

573,- 
102,- 

86,- 
37,- 

65 
12 
10 

258,- 
95,- 
60,- 
37,- 

51,7 
19,0 
12,0 
8,3 

Kostnad uten arealkostnader 798,-  499,-  

Arealkostnader 70,- 8 44,- 8,9 

Totalt 868,-  543,-  

 

Rapporten beskriver en gjennomsnittlig bemanningsfaktor på dagtilbudene fra 0,30 til 0,38 

(det vil si at en ansatt i gjennomsnitt har ansvar for tre pasienter). Som det framgår av tabell 

1 opererer Ringerike kommune med en langt lavere bemanning på sine dagtilbud, og dermed 

også langt lavere lønnskostnader og samlet kostnad/plass/dag. Dette skyldes først og fremst 

at dagens brukere av dagplassene i Ringerike kommune er mye friskere enn brukere av 

tradisjonelle dagplasser, og at de i langt større grad avspeiler brukere av servicesentra. 

                                                                                                                                                      
iv Kognitiv svikt er en samling symptomer, - ikke en enhetlig sykdom. Flere funksjoner er redusert, for 
eksempel hukommelse, orienteringsevne, språkfunksjoner og evne til å utføre praktiske handlinger. 
v Dette er dagplasser for demente, som utløser statlig tilskudd. Derav lave nettokostnader. 



Dagtilbudet i Ringerike kommune har en budsjettert kostnad samlet på kr. 10 540 595,- (i 

tillegg må beregnes kr. 930 000,- i arealkostnader). Inntektene fra egenandeler og 

statstilskudd beregnes å bli på kr. 1 031 425,-. Egenandelen dekker derfor ikke inn mer enn 

4,77 % av driftskostnadene. Dette skyldes type vedtak som begrenser mulighetene for å 

kreve betaling for oppholdene ut over kr. 74,-/dag. 

 

Transport er en kritisk suksessfaktor 

Til inntransport og hjemreise fra dagplassene disponerer kommunen 4 minibusser m/sjåfør. 

Disse dekker i tillegg kjøring til/fra arbeidssenter, transport til sykehus/spesialist, transport 

av laboratorieprøver o.l., transport som ellers ville utløst kostnader til taxi. 

En undersøkelse gjort av Arnfinn Eek og Øyvind Kirkevold (Aldring og helse), «Nasjonal 

kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011», viser at av 229 undersøkte 

kommuner er det 126 kommuner som driver egentransport av brukerne, 68 kommuner 

benytter taxi og 35 kommuner opplyser at det er pårørende som selv står for inntransporten. 

35 % av kommunene tok egenandel for transporten, men rapporten vil ikke gå god for at 

denne praksisen er i overenstemmelse med gjeldende regelverk. 

Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å transportere innbyggere i kommunen 

mot betaling, da dette krever buss- eller taxiløyve. Kommunen har allikevel anledning til å 

transportere egne pasienter uten betaling. 

En rapport utgitt av Alderpsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset innlandet (Corinna 

Vossius, Geir Sælbek, Hilde Lurås) har beregnet gjennomsnittlig transportkostnad ved 

dagtilbud til kr. 102,-/dag/plass, og beskriver kommunal transportordning m/egne 

minibusser som langt rimeligere for kommunen enn bruk av taxi (henholdsvis kr. 95,-

/dag/plass og kr. 134,-/dag/plass). 

 

Alternative løsninger 

Dagens praksis med tildeling av «dagopphold i institusjon» bør opphøre, og tilbudet 

erstattes med et lavterskeltilbud om eldresenter. Da slikt tilbud er ment å erstatte dagens 

ordning, bør i utgangspunktet ikke bemanningen reduseres, da mange av dagens brukere er 

avhengig av praktisk bistand/tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Derimot 

åpnes mulighetene for å etablere et langt større innslag av frivillig innsats, for å møte det 

faktum at flere kommer til å benytte et slikt lavterskeltilbud. Mange av disse vil være langt 

mer friske og aktive eldre enn dagens brukergruppe, noe som i seg selv vil tilføre senteret 

sosial aktivitet og trivsel. 

Antall dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens har i Norge økt de siste årene, 

ikke minst på grunn av de statlige støtteordningene både for etablering og til drift. Samtidig 

gir undersøkelser blant pårørende holdepunkt for at slike dagtilbud må tilbys med en 

tilstrekkelig intensitet for å ha noe avlastende effekt (minimum 3 ganger/uke). Det vil derfor 

være viktig å opprettholde/videreføre «dagopphold i institusjon» for senildemente. Denne 

gruppen bør ha egne tilpassede tilbud, både for sin egen del og fordi de ellers vil virke svært 

forstyrrende og ødeleggende på et eldresenter som skal framstå som en samhandlingsarena 

med aktivitetstilbud, kurstilbud, kafeteria, trening og rehabilitering, mulig legetilsyn, 

kontakt med helsesøster, råd og veiledning, juridisk bistand og en rekke sosiale tiltak.  

Rådmannen er av den oppfatning at tilbudet til befolkningen bør være så likt som mulig i 

hele kommunen. Det vil derfor være naturlig at tilbudet om «dagplass i institusjon» ved Nes 



sykehjem og Tyribo også erstattes av et tilbud om eldresenter, dog antagelig med et noe mer 

tilpasset innhold enn Heradsbygda eldresenter vil kunne etablere. Dagtilbudet på Sokna vil 

være uproblematisk, da de allerede har gjort tilpasninger. Rådmannen vil også se på 

mulighetene for i fortsettelsen å etablere eldresenter både på Hallingby og på Haldenjordet 

(Krokenveien).  

En slik omlegging av tjenestene vil i utgangspunktet ikke i seg selv gi noen innsparinger når 

det gjelder driftskostnader, men den vil gi en langt bedre inntektsside ved at brukerne betaler 

for de tjenester de faktisk velger å motta eller benytte seg av. Slik egenbetaling kan 

organiseres/kreves inn på forskjellig måte. 

I dag betaler brukerne av dagsenter kun for de dagene de faktisk bruker tilbudet. Denne 

ordningen er særdeles kostbar og ineffektiv for kommunen. Det skjer ikke sjeldent at  bruker 

ikke svarer på døranrop eller meddeler at «jeg tror ikke jeg skal dit i dag da jeg ikke føler 

meg helt bra». Slike «bomturer» (ofte med mange i budden) gjør ordningen svært ineffektiv, 

samtidig som kommunen ikke krever inn egenandelen. For å unngå dette har flere 

kommunen begynt å fakturere tjenesten som en abonnementsordning (tilsvarende SFO) der 

bruker betaler for tilbudet enten det benyttes eller ikke. Andre kommuner innfører 

differensierte pakkepriser/dag og fakturerer for antall dager tilstedeværelse/mnd. 

Rådmannen antar dette oppleves mest rettferdig, men betinger at bruker melder fra i god tid 

om at tilbudet denne dagen ikke blir benyttet. Dette gjelder i særdeleshet de som har bestilt 

transport. 

Parallelt med en abonnementsordning vil det som regel være en rekke tiltak som bruker mot 

betaling kan benytte seg av. Rådmannen nevner her som eksempel hår/fotpleie, turer og 

utflukter, spesielle tilstelninger som konserter og andre arrangementer.  

Dersom kommunen legger seg på en dagspris som korresponderer med pris og innhold i 

tjenestetilbud i sammenlignbare kommuner vil denne bli ca. kr. 220,-/dag. Da er både 

opphold, frokost og middag inkludert. Dersom ingen av dagens brukere sier fra seg tilbudet, 

vil dette generere en merinntekt på 2,6 mill. kroner (helårseffekt). Dette basert på at tilbudet 

holder åpent og benyttes 46 uker/år. 

De økte inntektene som en omlegging vil generere, vil bli beregnet og innarbeidet i budsjett 

og betalingsreglement ved rapportering 1. tertial 2015. 

Kommunen kan ikke uten videre ta betalt for transport. Våre egne pasienter (dvs. alle som 

har innvilget hjemmetjenester, noe som gjelder alle dagens brukere) kan vi transportere. Det 

«nye dagtilbudet» har et langt større brukerpotensial, men vil være avhengig av at bruker 

kommer seg til senteret ved egen hjelp, enten kjører/går selv, transporteres av pårørende, 

sitter på med andre som skal til senteret, kjøres av frivillige, benytter tilgjengelige bussruter 

eller tar taxi Det er derfor viktig at det arbeides aktivt mot busselskapene når det gjelder 

ruteplanlegging. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke uproblematisk å endre tjenestetilbudet til brukere som allerede har fått sin 

tjeneste definert ved et enkeltvedtak. Som regel kan dette ikke gjøres uten at det 

dokumenteres at brukerens situasjon/helsetilstand er markant endret. Dette gjelder spesielt 

der tilbudet endres til ugunst for brukeren. 

De tiltak som rådmannen her foreslår er i realiteten ikke en endring av tjenestetilbudet, men 

en endring av kommunens krav til betaling for tilbudet. Den endring som eventuelt kan 



oppleves i forhold til tilbudenes kvalitet, vil ikke være til ugunst for brukeren, - snarere tvert 

i mot. Tjenestetilbudet justeres, men ligger fortsatt godt innenfor de rammer det 

opprinnelige vedtaket gir 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/745-3  Arkiv: 614 &18  

 

Sak: 18/15 

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/745-2  Arkiv: 614 &18  

 

Sak: 4/15 

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOK) innstilling 

til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/745-1   Arkiv:  614&18 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 8 av de 16 kommunale grunnskole i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til 

at det bygningsmessige må være i orden. 

Ved flere av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette 

gjelder blant annet inneklima og ventilasjonsanlegg, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. To kommunale 

skoler, Veienmarka ungdomsskole og Tyristrand skole er godkjent det siste året. Heggen 

barnehage har også blitt godkjent, noe som betyr at samtlige barnehager i Ringerike har 

status godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet 

med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene 

om helsetjenesten i kommunen. 

  



STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.01.15. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 

  

Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager Familie -  

barnehager 

1 Eikli  Godkjent 

2 Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Skogstad  Godkjent 

6 Vesleveien  Godkjent 

7 Viul  Godkjent 

8 Hundremeterskogen  Godkjent 

Dagmammaer 9 Brit Østli Godkjent 

10 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

11 Alm-grenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Daltsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 

Skoler 

 

 

 

 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

 

 

 

 

34 Eikli  Ikke godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Hønefoss  Ikke godkjent 

37 Kirkeskolen  Ikke godkjent 

38 Vang  Godkjent 

39 Vegård  Ikke godkjent 



 

Skoler 

Barneskoler 

kommunalt eide 

40 Ullerål  Ikke godkjent 

41 Veien  Godkjent 

Kombinerte 

Skoler 

kommunalt eide 

42 Hallingby  Godkjent 

43 Nes  Ikke godkjent 

44 Sokna  Ikke godkjent 

45 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

kommunalt eide 

46 Haugsbygd u. skole  Godkjent 

47 Hov u. skole  Ikke godkjent 

48 Veienmarka u. skole Godkjent 

49 Åsbygda skole  Godkjent 

Privat grunnskole Kombinert 

skole privateid 

50 Steinerskolen  Ikke godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

51 Hønefoss videregående  Ikke godkjent 

52 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

53 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har nå vært gjeldende i over 15 år, men likevel er det store mangler når det 

gjelder godkjenning av skoler i Ringerike kommune. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold 

og situasjoner, at dette foreligger skriftlig og godt kjent blant ansatte. Hovedutfordringen i 

Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale 

skoler og barnehager. Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, 

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 

Smittevern 

    Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 

  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå. 



Rengjøring og vedlikehold 

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 

hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. 

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med 

lov om helsetjenesten i kommunen. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene 

sitt arbeidsmiljø». Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager kom, og fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av 

forskriften. 

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler. 

Denne planen er revidert og framdriften er gjengitt i tabellform under. 

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 6 skoler har blitt godkjent de 

siste 3 årene. Siste år har Tyristrand skole og Veienmarka ungdomsskole blitt godkjent.  

Kirkeskolen har blitt vurdert, men er ikke godkjent på grunn av fukt i dusjanlegget.   

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Tidligere godkjent Godkjent 2014 Vurderes godkjent 

2015 eller seinere 

Vang skole Tyristrand skole Sokna skole 

Helgerud skole Veienmarka u. skole Hov u. skole 

Hallingby skole Heggen barnehage Hønefoss skole 

Åsbygda skole  Vegård skole 

Haugsbygd u. skole  Ullerål skole 

Veien skole  Nes skole 

  Kirkeskolen 

  Eikli skole 

I Ringerike kommune er det ca. 3200 elever i grunnskolen. Om lag 60 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2015: 

 Kirkeskolen – sporing av fuktkilde i dusjanlegg, og fjerning av denne. 

 
2015 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2015 – 2018): 

 Ullerål skole – tidligere administrasjonsfløy trenger betydelig oppgradering. Midler 

til dette samt utbygging er avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Hov ungdomsskole – full oppgradering eller nybygging – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Sokna skole – større oppgradering planlagt – midler avsatt i handlingsprogrammet 

2015 – 2018. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Vegård skole – utredning av mulig nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15 pågår, 

og framlegges for politisk behandling i mars 2015. 



 Nes skole – oppgradering av eldste skolefløy, installere mekanisk ventilasjon. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 

Økonomiske forhold 

Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2015 – 2018 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

Investeringstiltak 2015 2016 2017 2018 SUM 

Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 

Oppgradering barnehager 1 300 1 000 1 000 1 000 4 300 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

50 000 100 000 100 000 80 000 330 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

5000 85 000 95 000 125 000 310 000 

Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   2 000 10 000 12 000 

 

I budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 - 2018 er det årlig avsatt et begrenset 

beløp til generell oppgradering av skoler og barnehager. Disse midlene brukes blant annet til 

å tilrettelegge for barn med spesielle behov. Skolene nord i Hønefoss, Ullerål barneskole og 

Hov ungdomsskole skal i planperioden bygges ut og renoveres. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter 

«forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere 

store bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil 

samtlige skoler kunne bli godkjent.  

 

 

Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3445-5   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig 

slik den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg.  

 

3. Som vararepresentant til formannskapet velges……….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet.  

 

Viser til pkt 4 i vedtak fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda vil avklare suppleringsvalg til formannskapet/valgnemnd og legge fram egen 

sak i kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til notat fra kommuneadvokat Dag Reite . 

 

Vurdering 
Det må tas først stilling til om de eksisterende varamannslistene til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Gravermoen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv.  

Dersom eksiterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i Kommuneloven § 16 nr 5 og nr 6 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15.  



 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



NOTAT 

 
18. februar 2015 

Til:  Personalavdelingen ved Merete Røst 
Fra:  Kommuneadvokat Dag Erlend Reite  
 
 

Reglene for supplering av varamannsrekken til formannskapet. 

Viser til samtale oss i mellom der du redegjorde for kommunestyrets vedtak som lyder: 

«Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå 
formannskap med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. 
Suppleringsvalg avgjøres i kommunestyrets februarmøte». 

Du ba om en vurdering og den følger her.  

Slik jeg forstår saksforholdet så er kommunestyrerepresentant Anne Kathrine Korneliussen og 
Lise Kihle Gravermoen trådt varig ut av kommunestyret. Det er foretatt suppleringsvalg til  
deres faste plasser i hovedkomiteene. Det som nå er spørsmålet er hvordan man eventuelt 
supplerer varalisten(e) til formannskapet.  

2. Rettslig vurdering.  

De to relevante bestemmelsene i kommuneloven er gjengitt nedenfor. Kommuneloven § 16 
nr. 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppe varamedlemmer til formannskap, fylkesutvalget 
eller annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet eller fylkesutvalget» 

Kommuneloven § 16 nr. 6 lyder: 

«Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller 
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende 
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.» 
 

Det første man må ta stilling til er følgelig om de eksisterende varalistene til formannskapet 
har blitt utilstrekkelige. Det er kun da man har grunn til å velge nye varaer. Korneliussen og 
Gravermoen står på hver sin liste, så i prinsippet må hver liste vurderes for seg.  
 



Hvis man kommer til at listen(e) har blitt utilstrekkelige, så må det foretas suppleringsvalg.   
 
Det er lovfestet i § 16 nr. 6 at det er den gruppe som den uttredende tilhørte, som i så fall 
fremmer forslag til ny representant og at kommunestyret følger innstillingen gitt at de 
lovbestemte kravene til minst 40 % andel for hvert kjønn er oppfylt.   
 
Man trenger ved suppleringsvalget ikke å velge navn kun fra varalisten. Det er i tillegg en 
uskreven regel at det tilrettelegges for at den politiske balansen i formannskapet (og det kan 
man i dette tilfelle utvide til å gjelde varamannsrekken) opprettholdes ved slike 
suppleringsvalg.  
 
3. Konklusjon: 
Først må det tas stilling til om varamannslistene for hhv. Ap, H, V og Krf som den ene 
gruppen, og Frp, Sol og Sp som den andre gruppen har blitt utilstrekkelig som følge av at 
henholdsvis Korneliussen og Gravermoen har trådt varig ut.  
 
Forutsatt at man svarer ja til dette, så foretas suppleringsvalg ved at kommunestyret velger 
den nye varamann som den respektive gruppe utpeker. Basert på den uskrevne regel om å 
opprettholde den politiske balansen er det naturlig at det parti som har «mistet» sin 
representant på varalisten gis forrang til å utpeke den som skal erstatte tidligere vara.     
 



SAKSFRAMLEGG 

 
Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/705-4   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig 

slik den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes med at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg. 

 

3. Som varamedlem til formannskapet velges…………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen (Ap)  har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet 

 

Viser til pkt 2 i vedtaket fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå formannskapet 

med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. Suppleringsvalg avgjøres i 

kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til vedlagte notat fra kommuneadvokaten Dag Reite. 

 

Vurdering 
Det må først tas stilling til om de eksisterende varamannsliste til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Korneliussen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv. 

Dersom eksisterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i 

fra gjeldende regler i kommuneloven §16 nr 5 og nr 6. 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15. 



 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



NOTAT 

 
18. februar 2015 

Til:  Personalavdelingen ved Merete Røst 
Fra:  Kommuneadvokat Dag Erlend Reite  
 
 

Reglene for supplering av varamannsrekken til formannskapet. 

Viser til samtale oss i mellom der du redegjorde for kommunestyrets vedtak som lyder: 

«Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå 
formannskap med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. 
Suppleringsvalg avgjøres i kommunestyrets februarmøte». 

Du ba om en vurdering og den følger her.  

Slik jeg forstår saksforholdet så er kommunestyrerepresentant Anne Kathrine Korneliussen og 
Lise Kihle Gravermoen trådt varig ut av kommunestyret. Det er foretatt suppleringsvalg til  
deres faste plasser i hovedkomiteene. Det som nå er spørsmålet er hvordan man eventuelt 
supplerer varalisten(e) til formannskapet.  

2. Rettslig vurdering.  

De to relevante bestemmelsene i kommuneloven er gjengitt nedenfor. Kommuneloven § 16 
nr. 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppe varamedlemmer til formannskap, fylkesutvalget 
eller annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet eller fylkesutvalget» 

Kommuneloven § 16 nr. 6 lyder: 

«Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller 
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende 
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.» 
 

Det første man må ta stilling til er følgelig om de eksisterende varalistene til formannskapet 
har blitt utilstrekkelige. Det er kun da man har grunn til å velge nye varaer. Korneliussen og 
Gravermoen står på hver sin liste, så i prinsippet må hver liste vurderes for seg.  
 



Hvis man kommer til at listen(e) har blitt utilstrekkelige, så må det foretas suppleringsvalg.   
 
Det er lovfestet i § 16 nr. 6 at det er den gruppe som den uttredende tilhørte, som i så fall 
fremmer forslag til ny representant og at kommunestyret følger innstillingen gitt at de 
lovbestemte kravene til minst 40 % andel for hvert kjønn er oppfylt.   
 
Man trenger ved suppleringsvalget ikke å velge navn kun fra varalisten. Det er i tillegg en 
uskreven regel at det tilrettelegges for at den politiske balansen i formannskapet (og det kan 
man i dette tilfelle utvide til å gjelde varamannsrekken) opprettholdes ved slike 
suppleringsvalg.  
 
3. Konklusjon: 
Først må det tas stilling til om varamannslistene for hhv. Ap, H, V og Krf som den ene 
gruppen, og Frp, Sol og Sp som den andre gruppen har blitt utilstrekkelig som følge av at 
henholdsvis Korneliussen og Gravermoen har trådt varig ut.  
 
Forutsatt at man svarer ja til dette, så foretas suppleringsvalg ved at kommunestyret velger 
den nye varamann som den respektive gruppe utpeker. Basert på den uskrevne regel om å 
opprettholde den politiske balansen er det naturlig at det parti som har «mistet» sin 
representant på varalisten gis forrang til å utpeke den som skal erstatte tidligere vara.     
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4105-4  Arkiv: PLN 0605(356)  

 

Sak: 21/15 

 

Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde Oppfølging av 

journalpostnr. 11/330-67 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.02.2015: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Dag Haakon Henriksen (H) tok 

hans plass. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4105-3  Arkiv: PLN 0605(356)  

 

Sak: 5/15 

 

Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde Oppfølging av 

journalpostnr. 11/330-67 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015: 

 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA)  innstilling til 

formannskapet. 
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Hovedkomiteen for miljø - og areal 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4105-1   Arkiv:   

 

Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia 

boligområde  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

 

Sammendrag 

Det har kommet inn en klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle på vegne av flere, i 

forbindelse med vedtak av reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagen 

gjelder nærføringsulemper i forbindelse med etablering av boligområde og annen bebyggelse 

som medfører trafikkøkning av anleggstrafikk langs Arnegårdsveien og Tanbergmoveien. 

Klagerne mener veien kan flyttes 1-2 meter sydover for å redusere ulemper som tiltaket 

medfører. Det kreves i tillegg at støyreduserende tiltak for eiendommene er på plass før 

anleggsstart, og alle eventuelle tap erstattes. 

Forslagsstiller har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene, 

hvor støykravene iverksettes etter anleggsarbeidet, men før det gis brukstillatelse. Veien er i 

følge prosjekterende konsulent hos COWI AS flyttet så langt sør som mulig i forhold til 



skråningen mot på sørsiden av veien. Rådmannen vurderer også at flyttingen vil ha liten 

effekt på støyforholdene. Det foreslås derfor, slik det fremgår i forslag til vedtak, at klagen 

ikke tas til følge. Rådmannen gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for 

eiendommer men at en eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, 

forslagsstiller Krakstadmarka AS og klagerne. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av detaljregulering for nr. 0605_356 Tanberglia boligområde, 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 14.02.2011 sak 17/2011. 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 04.12.2012, sak 

23/162. 

3. 2. gangsbehandling, kommunestyret 26.06.2014, sak 90/14.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2014, sak 90/14 detaljregulering nr. 0605_356 for 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 

klage på vedtaket, fremsatt av BJØRN INGAR HELLA og EINAR DAHLE på vegne av 

flere. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE på vegne av flere, datert 

29.08.2014  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Arnegårdsveien og 

Tanbergmoveien. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse.  

Det påklagde forholdet gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av boliger tilhørende 

reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagerne mener utbyggingen gir 

nærføringsulemper i forbindelse med anleggstrafikk og generelt økte trafikkmengder langs 

Tandbergmoveien og Arnemannsveien. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde tre krav og en merknad: 

1. Det foreslås å flytte veien 1-2 meter mot sør for å redusere ulempene, hvor det 

påpekes at det i hovedsak er utmark med gress busker og kratt. 

2. Støydemping til eiendommene som ligger i gul støysone må være på plass før 

anleggsstart. 

3. Som grunneiere kreves det at man under en hver omstendighet ikke blir skadelidende 

som følge av en utbygging i Tanberglia. 

4. I tillegg er det også merknader til at kjørebanen er gjort ca. 60 cm smalere i ny plan, 

hastigheten må settes ned til 30 – sone med tilhørende fartsdumper på grunn av 

sikkerhet og for høy hastighet langs veistrekningen.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Krakstadmarka AS v/Dag Henaug 

1. Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

2. Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. Vi 

mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs 



veien.  Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. Det vil være 

en stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 

3. Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 

eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

4. Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den 

stort sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Rådmannens kommentarer 

1. Forslagsstiller må holde seg innenfor formålene i reguleringsplanen og ikke berøre 

annen grunn mot nord. Som det fremgår av plankartet vil ikke eiendommene bli 

fysisk berørt verken av vei, fortau eller grøfter/annen veggrunn. Flytting av vei med 

1-2 meter vurderes til å ha liten effekt på støyforholdene. Flytting av veien mot 

skråningene mot syd, vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at den blir unødig 

svingete. Veien er foreslått anlagt som det fremgår av plankartet for å sikre stabilitet i 

grunnen, og hindre utglidning. 

2. I følge støyrapporten er det vurdert at omfanget av anleggstrafikken vil ligge på om 

lag 30 ansatte i forbindelse med anleggsperioden, samt 20 tyngre anleggsbiler per 

døgn. Det er ulike faser i en anleggsperiode og disse vil derfor fordeles over en 

periode, og trolig ikke frekventere strekningen i samme fase. Fordelt på døgnet vil 

dette utgjøre maksimalt 50 kjøretøy til og fra området. Fordelt ut over dagen og over 

en periode anser ikke rådmannen at dette vil være tilstrekkelig for å kunne kreve 

støyskjerming før anleggsstart. 

 

I følge retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk 

ikke påkrevet men; Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at 

ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør 

støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. 

 

Planen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse. I følge 

retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk ikke 

påkrevd dersom støybelastningen ikke overskrider 65dB på dagtid evt. med 

skjerpelser for lang anleggsperiode, spesielt etter 6 mnd. I følge støyanalysen ligger 

noen få eiendommer innenfor gul støysone med behov for støytiltak ved full 

utbygging av hele kommunedelplan for Krakstadmarka, ca. 800 boenheter. 

Utbygging av Tanberglia medfører betydelig mindre trafikk, ca. 100 boenheter. Etter 

som forslagsstiller har krav om støyskjerming for full utbygging, og at dette berører 

få boliger mener rådmannen at det er lite sannsynlig at tiltaket overskrider grensene i 

forbindelse med anleggstrafikk. 

 

Forslagsstiller mener at de ikke har økonomi til å gjennomføre støytiltak på dette 

stadiet. Rådmannen mener dette også er et relevant argument for å vente med 

støyskjerming, men ikke et avgjørende argument. 

 

3. Forslagsstiller må oppfylle kravene i bestemmelsene om støyisolering for områder 

som kommer over støynivåene i forskriften før det gis brukstillatelse. Rådmannen 



gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for eiendommer men at en 

eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene Krakstadmarka 

AS og klagerne. 

 

4. I følge plankartet vil veien ligge på mellom 5 - 5,5 meter i bredde, noe som er nokså 

likt dagens bredde, men ytterligere bredere enkelte steder. I tillegg blir det 

opparbeidet og ferdigstilt fortau langs strekingen. Når det gjelder hastighet er dette 

noe som vil bli vurdert dersom fartsreduserende tiltak ikke har tilfredsstillende 

effekt.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

(HMA). Dersom HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for 

kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke HMA finner grunn til å ta 

klagen til følge, treffer kommunestyret vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret allikevel velger å ta klagen til følge vil dette medføre følgende 

konsekvenser: 

Planen kan bli opphevet og forsinke utbygging av området. Ved krav om å flytte veien 

sørover mot skråningen vil kostnadene i forbindelse med opparbeidelse av vei kunne øke på 

grunn av større fare for utglidning.  

 

Alternativt forslag til vedtak: 

4. «Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra  Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle mfl. 

til følge. Klagen gir utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette 

antas å kunne gi utsettende virkning på gjennomføring av boligprosjektet».  

 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen bringer nye momenter i saken i forhold til støy og generelle nærføringsulemper. 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i saksframlegget.   

 

Rådmannen har forståelse for at beboere langs Arnemannsveien og Tanbergmoveien veien 

ikke ønsker mer trafikk forbi eiendommene. Det har i planprosessen blitt tatt hensyn til støy 

som følge av trafikkøkningen fra hele Krakstadmarka og det stilles krav om støyisolering iht. 

reguleringsbestemmelsene. Støy fra anleggstrafikken vurderes til å være av en mer moderat 

karakter og begrenset til en kortere periode. Anleggstiden vil være tiden det tar fra byggestart 

og oppføringen av ca. 100 boenheter inkl. nødvendig infrastruktur. Strengere krav vil kunne 

inntreffe dersom anleggsperioden trekker ut i tid. Flytting av veien med 1-2 meter anses å 

ikke ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, i forhold til ulempene ved å legge veien 

ytterligere ut mot skråningene.    

 

Reguleringsplanen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse, og genererer maksimalt 



50 kjøretøy i døgnet hver vei, 20 av disse er tungtransport. Fortau lags vei fra 

utbyggingsområdet og vestover til rundkjøringen ved Hvervenkastet vil bidra til å øke 

trafikksikkerheten på strekningen. Enkelte steder er vei og fortau noe smalt, men utgjør 

allikevel en forbedring av dagens situasjon.  

En eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, forslagsstiller 

Krakstadmarka AS og klagerne. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at klagene 

ikke tas til følge. 

 

Saksdokumenter 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 
 

1.  Oversiktskart 

2.  Klagen, brev fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE med flere, datert 

29.08.2014 

3.  Uttalelse fra motpart, e-post fra KRAKSTADMARKA AS V/dag Henaug, datert 

04.11.2014 

4.  Plankart 0605_356 Tanberglia boligområde, datert 27.06.2014 

5.  Reguleringsbestemmelser, datert 27.06.2014 

6.  Planbeskrivelse datert, 19.05.2014 

7.  Saksframlegg i Kommunestyret til 2.gangsbehandling av planforslaget, 26.06.2014, sak 

90/14 

8.  Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 26.06.2014, sak  

9.  Støyrapport Cowi, datert 14.11.2012 

10. Vurderinger fra Sivil.ing. Bjørn Leifsen AS, datert 22.10.2014 

11. { HYPERLINK 

"https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-

1442_2012.pdf" } 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Mottatt uttalelse fra forslagsstiller     04.11.14 
 
Her kommer svar på protest, innsigelse, klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle med flere. 
 

         Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

         Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den stort 
sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til dagens 
situasjon. 

         Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 
eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

         Vi kan ikke ta ansvar for uforsvarlig kjøring, det er politiets oppgave. 

         Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. 
 
For øvrig vil jeg påpeke at enkelte av disse punktene burde kommet som innspill i planens 
høringsperiode, ikke etter at den er godkjent. 
 
Støy 
Det er flere grunner til at vi ikke ønsker å støyisolere før anleggsstart; 

         Vi mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs veien. 

         Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. 

         Det vil være en stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 
 
Mvh 
Dag Henaug 
Krakstadmarka AS 
Daglig leder. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_356-01 Detaljplan for Tanberglia 
 
 
1.gangs behandling i planutvalget 3.12.2012 sak 149/12 
Offentlig høring 4.12.2012 sak 263/12 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014 
Formannskapet 17.06.2014 
Vedtatt av kommunestyret 26.06.2014 
Mindre endring 27.06.2014 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen: 
 

1. Plankart over boligområdene. 
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene. 

 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 
          
1. Bebyggelse og anlegg,   

– Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF1 
– Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BB1 
– Barnehage      BH1 
– Lekeplass      LEK1-4 
– Annet uteoppholdsareal     AU1-2 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

– Veg       V1-2 
– Kjøreveg       KV1-4 
– Annen veggrunn grøntareal    AVG 
– Gang-/sykkelveg     GS1-5 
– Parkering      Pl1-4 
– Holdeplasser      HP1-2 

3. Grønnstruktur 
– Turdrag        TD1-2 
– Turveg       TV1-5 

 
 
 

4. Hensynssone  
– Sikringssone frisikt      
– Faresoner høyspenningsanlegg 
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– Hensynssone bevaring naturmiljø 
 
   

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7.  
 
 

 
§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§1.1 Felles bestemmelser 
 
1. Byggegrense (2) 
 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet og er satt 
ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Men dersom geotekniske sakkyndige ved stedlige 
geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre byggegrenseavstand til utenforliggende 
terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen. 
 
 
2. Lekeplass (4) 
 
Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 
 
Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass.  
 
Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy.  
 
Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m. 
Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne. 
 
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 
med bord.  
 
 
3. Radon.  (4) 
 
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 
 
 
4. Støy  (3).   
 
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i 
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal 
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.  
Prosjekterte støytiltak samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal 
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført. 
 
Det skal tilbys støytiltak på følgende eiendommer: 
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Gnr/bnr: 37/79, 37/81, 37/88, 37/91, 37/106, 37/107, 37/109, 37/126, 38/81, 44/23, 44/28, 
44,29, 44/30, 44/32, 44/38, 44/44, 44/70, 44/71, 44/72, 44/73.  
 
 
5. Utearealer.  (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. I felles uteoppholdsareal kan det anlegges 
lekeplass. Universell utforming skal, i den grad det er mulig, legges til grunn for utforming av 
felles uteoppholdsarealer. 
 

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger) 
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.  

 
6. Grunnforhold 
 
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht. sikkerhet for bygg og 
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht. dette. 
 
 
7. Transformatorkiosker 
 
Innenfor områder for med bebyggelse, lek og uteoppholdsareal kan det anlegges 
transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder. 
 
 
8. Overvannsanlegg 
 
I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann. 
 
 
§ 2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse. 
 
Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse. 
 
 
1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1) 

Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse.  

  
     
1a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %.  
 
Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt. 
 
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig 
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1b. Byggehøyde (1) 
 
Bygning oppføres med saltak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt 
være maksimalt 5m. Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m. 

 
 

1c. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at delområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk. 
 
 
1d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer. 

 
 

2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1) 

Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.  

 
      
2a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt være 75 %. For 
feltene BK9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %. 

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

 
 
2b. Byggehøyde (1) 
 
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde. 
 
Maksimal mønehøyde skal være 8,0m, men for BK4 kan maksimal byggehøyde være 8,5m. 
Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde være tilsvarende. For BK4 skal maksimal 
byggehøyde ikke overstige kotehøyde 158 m. 
 
Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin 
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde.  
 
 
2c. Bebyggelsens utforming (1) 
 



Side 5 av 10  

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 
 
 
2d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. 
 

 
3. Område for blokkbebyggelse BB1 (1) 

Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.  

 
      
3a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

 
3b. Byggehøyde (1) 
 
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m. 
 
Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får 
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad.  

 
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan. 
 
 
3c. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 
 
 
3d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. 
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§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1) 

Område BH1 skal nyttes til barnehage.  

      
1. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%.  
 
 
2. Byggehøyde (1) 
 
Alle takformer er tillatt. Maksimal gesimshøyde 9 m.  
 
3. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 
tilpasset nærområdet. 
 
 
4. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
 
§1.4 Lekeplass 
 
1. Formål (1) 

 
Områdene LEK1-4 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.  

 
 

2. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad.  
 
Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget ligger 
til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, form og 
nærområdes behov for slike. 
 
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. 
 
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
 
 
§1.5 Annet uteoppholdsareal 
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1. Formål (1) 
 

Områdene AU1-2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal.  
 
 

2. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad.  
 
Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen 
holdes nede mht. å tilrettelegge for skilek. 
 
Område AU1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking. 
 
Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel. 
Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7 
p, planering av raviner følges. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til 
forurensning av bekkedraget. 
 
Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
 
  
§3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  
§3.1  Fellesbestemmelser 
 
1. Vegstandard (4) 
 

Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  Sidearealene skal behandles tiltalende. De 
skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10-2. 
 

 
§3.2  Veg 
 
1. Formål  
 
Veg V1 skal nyttes til felles veg.  

  
 
§3.3  Kjøreveg 
 
1. Formål  
 
Vegene KV1-2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV3 skal nyttes til felles 
kjøreveg.  
Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht. 
kommunedelplanen for Krakstadmarka. 

 
§3.4  Fortau 
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1. Formål  
 
Fortau skal opparbeides med fast dekke og belysning.  

 
 
§3.5  Annen veggrunn - grøntareal 
 
1. Formål  
 
Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress. 
 
 
§3.5  Gang-/sykkelveg 
 
1. Formål. 
 
Vegene GS1-5 skal nyttes til offentlig gang-/sykkelveg. Veg GS6 skal nyttes til felles gang-/ 
sykkelveg. 
 
 
§3.6 Parkering 
 
1. Formål (1/7) 
 
Områdene PI1-3 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet. Plassene 
kan være både i kjeller og på terreng.  
 
§3.7 Holdeplasser 
 
1. Holdeplasser. 
 
Områdene HP1-2 skal nyttes til holdeplass for busser.  
HP1-2 skal nyttes til kantstopp for busser. Kantstein ved fortau/ gang/sykkelvei tilpasses 
høyde for slike stopp iht. gjeldende normer.  
 

 
 

§4 GRØNNSTRUKTUR 
 
§4.1 Turdrag 
 
1. Formål.  (1) 
 
Områdene TD1-2 skal nyttes til turdrag.  

 
 

 
2. Utforming/bruk (4) 
 
I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater.  
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I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 
universell utforming. 
 
 
§4.2 Turveg 
 
1. Formål.  (1) 
 
Områdene TV1-5 skal nyttes til turveger.  

 
 

2. Utforming/bruk (4) 
 
I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater.  
 
I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 
universell utforming. 
 
 
 
§5 HENSYNSSONER 
  
§5.1 Sikringssone frisikt (2/4) 
 
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.  
 
 
§5.2 Faresoner. (2/6) 
 
Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold. 
 
 
§5.3 Hensynssone bevaring naturmiljø. 
 
Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at 
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad 
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til 
forurensning av bekkedraget. 
 
 
§6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 
 
1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 

offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det, 
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 
 

 
§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
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1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 
 
2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. 

 
3. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse 
for disse anleggene.  

 
4. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er 

i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   
 

5. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 
bygget kan gis.  

 
6. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 

kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 
 
7. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl. sykkelparkering, plass for 
renovasjon og lekeplass. 

 
8. Før iverksetting av tiltak i h.h.t reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av 

det berørte automatisk fredete kulturminneområdet (bosettingsspor og fangstgraver, id 
161342) i planområdet 

 
Kulturminneområdet id 161343 kan fjernes uten vilkår for utgraving. 
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.  
 

9. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet. 
 
10.   Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs 

atkomstvei beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet.  
 
11. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for eksisterende bebyggelse langs atkomstvei 

være utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse 
kommer innenfor gul sone som følge av planen og skal kontrolleres og dimensjoneres ut i 
fra full utbygging av kommunedelplan Krakstadmarka slik at de gir tilfredsstillende 
støydemping også ved senere utbygging uten behov for senere endring. 
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1. INTRODUKSJON 

1.1  Bakgrunn 
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene boliger og offentlig 
bebyggelse. Hensikten var at området fremstod som en naturlig utvidelse av byen. Det er et 
sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom andre deler av byen; Støa og 
Hvervenkastet. I tillegg har området svært gode kvaliteter som boligområde.  
 
Det er bynært. Med ny bru over Storelva vil det grense direkte til sentrale deler av Hønefoss. 
Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i luftlinje.  
 
Området som nå reguleres har fått navnet Tanberglia (tidligere kalt Tandbergmoen I).  
 
Det er et område med meget god beliggenhet, med gode solforhold hele dagen, og spesielt 
ettermiddag og kveld. Det har også gode utsiktsforhold.  
 
Planarbeidet med kommunedelplanen er nå kommet frem til et forslag, der denne planen er en 
del av kommunedelplanen og blir behandlet samtidig, slik kommunestyret har vedtatt. 
 

1.2 Avgrensning av planen 
 
Planområdet er vist i to deler, en for atkomstvegen og en for boligdelen. 
 
Atkomstvegen er tilpasset Arnegårdsveien med utvidelse av fortau og tilpassing til trange 
passasjer der det er kraftmaster og bygg. Det går ned til rundkjøringen på Hvervenkastet og 
grenser til reguleringsplanen for pendlerparkeringen der. 
 
Området for boligfeltet omfatter BK_1 og grenser til NLF-områdene og BK_2  i 
kommunedelplanen.  
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1.3 Dagens situasjon 
 
Planområdet består stort sett av skog. Det foreligger ingen stadfestede reguleringsplaner for 
området. 
 
Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med 
rygger og daler.  
 
 
2.  ANDRE PLANER. 

2.1 Relevante planer for utarbeidelse av planen: 

 Fylkesplan for Buskerud 2005- 2008  
 Kommuneplan for Ringerike 2007- 2019 (vedtatt i kommunestyret 30.08.07) 
 Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

27.06.05) 
 Kommunedelplan for Krakstadmarka. (Fremmes nå). 

 

2.2  Overordnede lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven 
 Naturvernloven 
 Lov om motorferdsel 
 Vegloven 
 Skogloven 
 Jordloven 
 Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl. 
 

 
2.3  Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet: 

 St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet” 
 St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold” 
 St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” 
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“  
 Plan og kart etter plan- og bygningsloven 
 Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04 
 Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold 

og uteareal  
 Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven 
 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i 

Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007) 
 Statsbudsjettet 2008 
 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne – T-1440 
 Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365 
 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994   
 Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991  
 Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996 
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 Gode boligområder, Husbanken 2000 
 Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999 
 Marka; Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder, DN 2003 
  

En mener at alle disse planer og nasjonale føringer er ivaretatt i planen. 
 
 
3. PLANSTRATEGI.  
 
I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det formulert visjoner og 
overordnede mål ved planarbeidet. Jfr disse. 
 
I denne planen har en fulgt opp dem konkret ved at det er lagt vekt på å ta vare på de gode 
utsikts- og solforholdene for alle. Det vises her til vedlagte prospekt som vil være 
utgangspunktet for utbygging av delfeltene. 
 
I tillegg til boliger er det også regulert nå en tomt for barnehage. 
 
Det er spesielt lagt vekt på å knytte boligene til omkringliggende grøntområder, samt utnytte 
disse til leke- og oppholdsarealer. Videre er det lagt opp til gode interne grøntstrukturer. 
 
For dette feltet baserer en seg på atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Det er 
inntil videre den korteste atkomsten, inntil området blir bundet sammen med resten av de 
kommende feltene lenger nord og ny bru derfra til sentrum. 
 
Det er lagt opp til en miljøvennlig infrastruktur ved bl.a lokal overvannshåndtering. 
 
Området er i størst mulig grad universelt utformet, og samfunnssikkerheten er ivaretatt ved at 
det spesielt er tatt hensyn til rasfare ved ravinene og satt krav til sikker fundamentering av 
bygg og anlegg. 
 
Det er videre planlagt gang-/sykkelveger og fortau langs kjørevegene, og egne turdrag og stier 
i grønnstrukturen. 
 
Det er lagt vekt på at utbyggingen tar hensyn til landskapet og at den ikke bryter silhuetten 
øverst i området, sett fra byen. 
 
Bebyggelsen er konsentrert småhusbebyggelse, slik at områdets utbyggingspotensial er 
ivaretatt. 
 
 
4. PLANPROSESSEN 

4.1 Generelt. 
 
Planprosessen har fulgt planloven og forskrift om konsekvensutredninger. Som ledd i varsel 
og kunngjøring av oppstart av planleggingen ble det utarbeidet et forslag til planprogram. 
Dette ble behandlet sammen med tilsvarende program for kommunedelplanen og lagt ut til 
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offentlig ettersyn sammen med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter 
høringsperioden har kommunestyret fastsatt felles utredningsprogram.  
 
Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning.  
 
Beboerne langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er blitt oppsøkt mht informasjon og 
medvirkning. Planen er lagt ut på høring og en del merknader er kommet inn. Disse er vurdert 
og mot Fylkesmannen og Statens vegvesen har det vært en prosess mht å få avklart innsigelser 
de har hatt. Jfr vedlegg om merknadene og avklaringsbrev om sistnevnte. 
 

4.2 Innspill. 
 
Til varsel om oppstart og planprogram er det kommet inn noen innspill som nedenfor er 
gjengitt mht viktig innhold og kommentert mht hvordan en har forholdt seg i planen.  
 
1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12 
 
Tandbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra 
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli nødvendig 
med gangveg. 
 
Kommentar. 
 
Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til 
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden 
Hønenkrysset i dager sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det 
uaktuelt å føre mer trafikk dit. 
 
 
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11 
 
Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså 
Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tandbergmoveien må 
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig før 
utbyggingen starter.  
  
Kommentar. 
 
Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring av 
vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at fortauet 
langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien har blitt bygget helt opp til 
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og 
vegbredden er tilfredsstillende.  
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Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011. 
 
Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen. 
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en helhetlig 
utvikling. 
 
Kommentar. 
 
Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen. 
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka. 
 
 
Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011 
 
Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241 
Lisletta.  
 
Kommentar. 
 
Se tidligere kommentarer ang. adkomst. 
 
 
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011 
 
Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien i forhold til 
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det må 
tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. Anbefaler 
adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta. 
 
Kommentar. 
 
Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i 
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas 
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter vil 
grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. adkomst. 
 
 
Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011 
 
Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, særlig 
om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk. 
 
Kommentar. 
 
Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst. 
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Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011 
 
Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større 
områder som Tandbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i 
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke 
reguleres for små tomter. 
 
Kommentar. 
 
Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier 
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av 
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut. 
 
 
Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011 
 
Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå 
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til 
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle 
forskriften til miljørettet helsevern. 
 
Kommentar. 
 
Alle disse forhold er ivaretatt i planen. 
 
 
Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011 
 
Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for 
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever. 
 
Kommentar. 
 
Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større 
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente 
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra 
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under 
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den. 
 
 
Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. Brev av 
23.3.2011. 
 
Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til 
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det lages 
detaljreguleringsplan for Tanberglia. 
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Kommentar. 
 
Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka. 
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011. 
 
NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på 
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives 
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred. 
 
Kommentar.. 
 
Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva. 
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre dette. 
Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må legges stor 
vekt på god lokal overvannshåndtering. 
 
 
Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11. 
 
Saken har ingen relevans for de eldres kår på dette trinn i prosessen. 
 
 
Videre medvirkning. 
 
Alle parter kan uttale seg til planforslaget i den forestående perioden for offentlig ettersyn. 
 
Deretter vil planen bli merknadsbehandlet og eventuelt bli vedtatt med eller uten endringer fra 
forslaget slik det nå foreligger. 
 
 
5. PLANBESKRIVELSE. 
 

5.1  Planen. 
Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 
foran.  
 
Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen, 
utarbeidet en illustrasjon for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for 
utviklingen av området. Det er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og 
de overordnede mål. Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. 
Også eiendomsmegler er rådspurt. Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, 
gjengir her illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format: 
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Planillustrasjon: 
 

 
 
Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er meget 
godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir adgang for alle 
til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til byen for resten av 
feltene. 
 
Perspektiv: 
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En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 
måten vil en i det noe hellende terrenget kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette fremkommer 
godt på neste illustrasjon. 
 

 
 
Bygningsmiljø: 
 
Inne i byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik: 
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På neste side er det illustrert hvordan ravinedalene nord for feltene kan utvikles til leke- og 
aktivitetsområder på vintertid, ved et lite felles skitrekk. 
 
 
Uteområder vinterstid. 
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5.2 Planutforming. 
 
Plankartet er vist i vedlegg, og et utsnitt er vist her: 
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Byggeområder. 
 
Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 
avledet av presentasjonen foran. 
 
Planen viser 11 nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse BK1-11, et område for 
blokkbebyggelse BB1 (lavblokk), barnehagetomt BH1,for uten område med fire eksisterende 
eneboliger BF1 som er vist som frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Områdene BK1-11 utgjør til sammen ca 30,5 daa, BB1 er på ca 3 daa, barnehagetomten BH1 
på ca 3,6 daa og eksisterende 4 boligtomter ca 6 daa. Til sammen ca 43 daa. 
 
Illustrasjonen antyder ca 100 nye boenheter innen områdene BK1-11 og BB1. 
 
Som detaljplan er avgrensningene mellom byggeområder og tilhørende lekeområder, 
uteområder og turdrag/-stier finmasket. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 
veldefinert og vil ha en høy nominell utnyttelsesgrad, men reelt lavere når en fordeler andelen 
bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene satt til 70%. 
Eksisterende boliger til %BYA=40% og barnehagetomta %BYA=50%. I utregning av 
utnyttelsesgraden er også garasjer og biloppstillingsplasser inkludert. 
 
Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene for 
tilliggende (bakenforliggende) områder. En har satt krav om at byggehøydene og 
boligutformingen ikke skal hindre unødig sikt for dem bak, og at dette skal dokumenteres ved 
søknad, men helningen på terrenget er ikke så stor at all sikt ivaretas. 
 
Det er tillatt med flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at en 
vil ha helhetlige uttrykk for området. 
 
 
Lek, uteoppholdsareal og turdrag. 
 
Lekeområdene utgjør ca 3,6 daa, men det er satt krav til sandkasser og små lekeområder i 
byggeområdene. Og det er avsatt rikelige områder for uteområder i form av andre 
uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan tilrettelegges for lek/uteopphold. 
Andre uteoppholdsarealer utgjør ca 23 daa og turdrag ekskl turveger ca 11 daa. 
 
AU2 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom dette området og neste 
byggeområde østenfor. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for biologisk 
mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor. 
 
Det er satt krav til at det bygges sandlekeplasser i hvert delområde/felt, og at det fra hver 
bolig ikke skal være mer enn 50 m til en slik. 
 
 
Parkering. 
 
Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,6 daa, som normalt kan romme ca 75 plasser på 
bakkenivå. En åpner for at disse også kan være i kjeller. Parkering for boenhetene er forutsatt 
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skal være på egne tomter og i felles parkeringskjellere. Det legges opp til at kommunens 
parkeringsvedtekter skal gjelde. 
 
 
 
Interne veger. 
 
Vegene i feltet er tofelts kjøreveger med langsgående fortau. En kortere arm i nedre del er 
uten fortau da trafikken her blir svært liten. 
 
Vegene har feltbredder på 2x2,5m og fortausbredde på 2,5m. Areal til grøfter for begge er 1m. 
 
Det er anlagt snuplasser i enden av vegene. 
 
 
Atkomstveg. 
 
Atkomstvegen ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, dvs Arnegårdsveien og deler av 
Tandbergmoveien følger dagens veg så langt det lar seg gjøre. Men den er nå planlagt med 
fortau helt opp til dette nye boligfeltet.  
 
Vegen er planlagt som en samleveg i hht Håndbok 017 til Statenes vegvesen, med 2 x 2,5 m 
kjørefelt, 25 cm skuldre og fortauet 2,5m også med 25 cm skuldre. I partier med svinger er det 
lagt inn breddeutvidelser, og i trange partier har en redusert grøftebredder ved lukket 
drenering. 
 
To steder er det store kraftmaster tett inntil vegen. Der er det foreslått å legge fortauet på 
utsiden. Hvis ikke ville en måtte snevre inn enten kjøreveg og/eller fortau ganske mye. Dette 
ville kunne skape trafikkfare i tillegg til vansker med drift. 
 
Det er en plass der vegen kommer svært nære et bygg. Det er Tandbergmoveien 5, gnr44/71. 
Her har en foreslått en støttemur for at terrassen der kan bestå, samt redusert fortauet til 2,0 m. 
 
For øvrig er det noen justeringer av grensene. Alle avkjøringer og kryss vil bli uendret. 
 
Beboerne langs vegen er informert og tatt med på råd mht inngrep. 
 
 
6. KONSEKVENSER. 
 
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka. Kommunedelplanen legges frem for behandling samtidig 
med denne planen. Utredningene her er derfor delvis selvstendige vurderinger og delvis 
ekstrakter av kommunedelplanens. 
 

6.1 Friluftsliv 
 
Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Kjøre- og traktorvegene i området 
brukes til friluftsliv og turbruk. Disse er vist på kartutsnittet nedenfor. 
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Planen vil forårsake at disse stiene vil bli brutt opp, og det faktum at området bebygges vil 
gjøre at opplevelsen endres. 
 
Men planen tar vare på mulighetene for ferdsel langs brinkene ut mot ravineområdene der det 
er god utsikt, og det er lagt opp til turdrag og turstier gjennom planområdet i alle retninger. 
Planen legger dessuten opp til å tilrettelegge for lek og opphold i nærområdet. Dette vil kunne 
benyttes ikke bare av beboerne i området, men også av naboene som i dag er de hyppigste 
brukerne av området. 
 
Det legges også opp til at turstien til HIBU opprettholdes. Se plankartet. 
 
I utkanten av grensen til Kragstadmarka blir det, når det er forhold til det, kjørt opp skiløyper 
om vinteren.  
 
Konklusjon: 
 
Utbygging medfører at området mister mye av sin verdi som skogsmark, men behovet for 
stier og turdrag tas vare på og det skal legges til rette for lek, idrett og lek i området utover 
dagens bruk. 
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6.2 Universell utforming  
 
Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for 
rullestolbrukere). Eksisterende veier i området er svært uframkommelige. Topografien er også 
slik at den vil måtte legge begrensninger mht fri ferdsel i alle retninger for de med 
begrensninger mht stigninger. 
 
Universell utforming er tatt inn som prinsipp i planleggingen av området. Det gjelder både 
mht veger, felles uteområder og ikke minst boligene med deres uteområder.  
 
De praktiske tiltak og kontroll med at prinsippene blir gjennomført må løses i forbindelse med 
rammesøknadsbehandlingen av bygg og anlegg i området. 
 
Konklusjon: 
 
Prinsippene om universell er nedfelt i planen mht alle bygg og anlegg. Imidlertid gir 
topografien utfordringer mht gjennomføringen. Kommunen må gjøre de praktiske 
vurderingene når rammesøknadene for bygg og anlegg behandles. 
 

6.3 Radon  
 
Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Kragstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 
område av løsmasser.  
 
Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 
radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 
om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med 
slike forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført. 
 
Konklusjon: 
 
I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 
at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser. 
 

6.4 Nærhet til kraftlinjer. 
 
Det går ei kraftlinje som krysser og går langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Ingen 
helt inntil eller gjennom boligområdet.  
 
Planen forutsetter at mastene og den nevnte linja vil forbli urørt, bl.a ved at fremtidig fortau 
slynger seg på utsiden av mastene inntil nevnte veier. 
 
Da avstanden til nye boliger blir i god avstand til nevnte kraftlinje er det ingen grunn til å ta 
forholdsregler mht elektriske felter. Fareområdene ved denne linja er avmerket med egen 
faresone i planen. 
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Høyspentanlegg innen feltet er ikke planlagt ennå. Det forventes at det anlegges kabler og at 
transformatorer kan anlegges der det vil være behov for dem. 
 
Konklusjon: 
 
Ingen eksisterende kraftanlegg i nærheten av de nye boligene. Eksisterende linje langs 
atkomstvegen er avmerket i planen. Nye anlegg utføres som kabler og trafoer på bakkenivå. 
 

6.5 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
 
Området er stort sett ubebygd og uten offentlige tjenester.  
 
Reguleringsplanen vil romme ca 100 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 250 beboere.  
 
Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 
familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 
ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.  
 
Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og 
unge i forhold til antall foreldre/voksne.  
 
Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette 
kan bety ca 25 elever.  
 
Kommunen har signalisert at disse vil kunne sokne til Eikli og Kirkeskolen. Om det kommer 
en ny sentral barneskole vil de sokne til den (f.eks i Krakstadmarka). Men en vil anta at feltet 
vil bli bygd ut raskere enn at en ny sentral barneskole vil stå ferdig til bruk. 
  
Pr 2012 har Kirkeskolen 12 elever på 7. trinn, mens Eikli har 26 elever på dette trinnet. 
  
Eikli har en teoretisk kapasitet til 25 flere elever enn de har i dag, mens Kirkeskolen i praksis 
ikke har plass til flere elever. 
  
Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato ingen ledig 
barnehagekapasitet, men det er mulig å finne plass til flere ved å utvide antallet på Heggen. 
Uansett så har en i planen satt av egen tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av 
Krakstadutbyggingen vil ha behov for barnehage i området. 
 
Utbyggingen vil ikke, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper, generere økte 
behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten vil tilsi. 
 
  
Konklusjon: 
  
Det er grunn til å tro at elevtallsøkningen 100 boliger i Tanberglia kan la seg løse ved 
skoleplasser på Kirkeskolen og Eikli skole. 
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Ringerike har ikke barnehageplasser til å håndtere barn fra 100 nye boliger ( 16 barn i 
førskolealder) uten å treffe tiltak som utvidelse av Heggen midlertidige barnehage, eller at det 
bygges en ny privat/kommunal barnehage. 
 

6.6 Vei og trafikk 
 
Det finnes få veier inne i området. Forhold til veger og trafikk er utredet som del av hele 
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige atkomster og internveger til 
hele Krakstadområdet (Cowi AS, mai 2010). Videre er det utarbeidet en samlet trafikkanalyse 
for kommunedelplanområdet. (Cowi AS, Krakstadmarka: Konsekvensutredning av veg og 
trafikk. Nov. 2012). Dette er utredninger som er redegjort for i konsekvensutredningene til 
kommunedelplanen som nå fremmes. 
 
For denne reguleringsplanen er det utført egen trafikkutredning for krysskapasiteter for 
rundkjøringen på Hvervenkastet. (Kapasitetsbetraktninger: "Arnegårdsveien x Osloveien x 
Hvervenkastet. Des. 12).  
 
Selve atkomstvegen og internvegene er nøye planlagt vha vegplanleggingsverktøy (NovaPoint 
Veg).  
 
Planlagte boligbygging vil generere nyskapt trafikk i området. Dette gjelder både 
biltrafikk, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. I anleggsfasen vil det genereres mye 
tungtransport til og fra området. 
 
 
Vegsystem. 
 
Dagens eneste vegtilknytning er via Arnegårdsveien-Tandbergmoveien fra rundkjøringen med 
FV 35 og Hvervenkastet. Arnegårdsveien-Tandbergmoveien. Om dennes standard og planer 
se eget punkt om Atkomstveg under kapitlet 5.2 foran. Der er også internvegsystem og stier 
m.v. omtalt. 
 
I kommunedelplanen er det drøftet om disse søndre deler av Krakstadmarka skal ha atkomst 
til Fv 241 Lisletta. Det er vurdert i forhold til fullt utbygd planområde, og er sett opp mot 
krysskapasitet i Hønenkrysset (E16 x Fv241).  
 
I og med at Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det vil ta tid før dette eventuelt blir 
forbedret, er det uaktuelt i nærmeste fremtid å føre mer trafikk dit via en slik ny veg fra 
Tanberglia og til Lisletta.  
 
Spørsmålet for dette planområdet er derfor om rundkjøringen på Hvervenkastet og 
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien med eller uten tiltak kan ta trafikken fra dette planområdet. 
Dette avhenger bl.a av trafikkmengdene, krysskapasiteter og trafikksikkerhet. 
 
 
Trafikkmengder. 
 
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien er i dag i praksis nesten en blindveg, da det er 
gjennomkjøring forbudt mot Lisletta. Dermed vil trafikken nærmest det nye feltet være meget 
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beskjeden, men øke på nedover mot rundkjøringen ved Hvervenkastet etter som det er fler og 
fler avkjøringer og stikkveger for boligene i området ned dit. 
 
Grovt sett kan en anta at i øvre deler har en trafikkmengde fra nesten 0 helt øverst til ca ca 
1000 nederst ved rundkjøringen. 
 
Ut fra standardbetraktning om trafikkgenerering pr bolig, fra 4,5 – 4,8 reiser/døgn (ÅDT), vil 
feltet med antatt 100 boliger skape ca 450-480 i ÅDT, og ca 30kjt/t i morgenrushet og ca 50 
kjt/t i ettermiddagsrushet. 
 
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien vil derfor med fullt utbygd boligfelt derfor kunne ha en 
trafikk på ca 500-1500 om noen år, mest nederst ved rundkjøringen. 
 
 
Krysskapasitet. 
 
Kapasiteten i rundkjøringen FV35xHvervenkastetxArbegårdsveienxOsloveien er blitt vurdert 
i flere sammenhenger. 
 
I forbindelse med vegvesenets egen reguleringsplan om pendlerparkering (Planbeskrivelse 
okt.2011) konkluderer de at det ikke er kapasitetsproblem i krysset, selv om 
pendlerparkeringen vil øke trafikken i Arnegårdsveien med ca 100 kjt/d.  
 
Krakstadmarka AS fikk utredet krysskapasiteten i rundkjøringen av Cowi AS des. 2011. SE 
vedlegg. Den baserte seg på tidligere tellinger i rundkjøringen (slik også vegvesenet gjorde), 
slik at tallgrunnlaget er godt.  
 
I 2011 var belastningsgraden ca 0,4. Dvs lav.  
 
Om en øker trafikken fra Arnegårdsveien slik at belastningsgraden skal bli 0,8, dvs fremdeles 
tilfredsstillende, kan en øke trafikken i Arnegårdsveien med 1400 kjt/t.  
 
På basis av kjente sammenhenger mellom boligtyper og trafikkgenerering (Prosam-rapport 
137) vil denne økningen kunne representere følgende antall boliger: 
 
 2 800 eneboliger, eller 
 3 000 i rekkehus, eller 
 3 600 i lavblokk, eller 
 4 300 i høyblokk. 
 
Eller en kombinasjon av disse. 
 
Kommer det utbygging på Hvervenmoen vil den kunne redusere utbyggingspotensialet for 
Tandbergmoen, men ikke så mye at det endrer bildet om at det er gode kapasitetsreserver i 
nevnte rundkjøring. 
 
I forhold til planene for Tanberglia, samt de neste byggetrinnene sør i Krakstadmarka, har en 
altså god kapasitetsreserve i nevnte rundkjøring. Dette er sist dokumentert også i rapport fra 
Asplan Viak AS av 8.5.2014. 
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I forbindelse med trafikkutredning for hele kommunedelplan Krakstadmarka har Cowi AS 
utredet trafikken for hele det planområdet og med full utbygging der. Det inkluderer også en 
mulig veg til Fv241 til Lisletta for de søndre om rådene. Dvs der Tanberglia kommer. 
 
Utredningen bekrefter belastningsgraden vurdert i den spesielle rapporten for rundkjøringen 
fra des. 2011. Dersom en ny veg til Lisletta bygges vil det avlaste Arnegårdsveien. Men 
kommunedelplanen legger også opp til en intern sammenbindingsveg mellom alle områdene i 
Krakstadmarka, og det vil åpne for at fler enn de søndre områdene ved Tandbergmoen vil 
benytte atkomstene i syd, dvs både Arnegårdsveien og en eventuell veg til Lisletta. Til 
sammen vil det kunne gi en trafikk på ca 1600 i ÅDT, tilsvarende ca 355 boliger tilsvarende 
konsentrert småhusbebyggelse. Men det er mindre enn den kapasitetsreserven som er i 
rundkjøringen. 
 
I en tilleggsanalyse utarbeidet av Asplan Viak AS bekrefter de at krysskapasiteten i 
rundkjøringen ved Hvervenkastet blir god også etter utbygging av dette feltet, og at faren for 
tilbakestuving av trafikk til E16 pga feltet neppe blir påvirket. 
 
Arnegårdsveien er planlagt som samleveg med feltbredder på 2x2,5 m og med fortau. I hht 
Håndbok 017 er det en veg som er dimensjonert for veger inntil ÅDT=1500. Dvs innenfor 
forventet trafikk. 
 
 
Kollektivtrafikk. 
 
Nærmeste kollektivtrafikk i dag er ved Fv35/E16 på Hvervenkastet. Inntil en får en større 
utbygging i Krakstadmarka med en veg gjennom alle områdene med muligheter for 
gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente buss inn til dette området aleine. Når neste 
byggetrinn kommer i søndre del kan en kunne håpe på at så kan skje. Men en har vist 
busstopp i Tandbergmoveien ved krysset for innkjøringen til feltet. Det er også anlagt en 
snuplass i enden av den regulerte vegen. Snuplassen vil vær midlertidig inntil vegen forlenges 
inn i nye felt i kommunedelplanen.  
 
 
Gang-/sykkeltrafikk. 
 
I dag har Arnegårdsveien fortau frem til der den deler seg og i krysset med Arnegårdsbakken 
(der det kobles på mange boliger).  
 
I planen er det lagt opp til fortau helt frem til Tanberglia og dessuten langs dette feltet videre 
inn mot de nye feltene i Krakstadmarka og langs de fleste internvegene. Ved starten av 
Tanberglia har en valgt å krysse Tandbergmoveien for å få fortauet/gang-/sykkelvegen på den 
siden av samlevegen som de nye boligene kommer. 
 
Ved Hvervenkastet er det gang-/sykkelveger og fortau både mot byen, Hvervenmoen og langs 
E16 mot Norderhov. 
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal derfor være sikret.  
 
Om nødvendig vil det bli vurdert å bygge fartshumper på vegen. 
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Anleggstrafikk. 
 
I anleggsperioden vil trafikken måtte gå om Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Mengden vil 
variere over tid, men det vil måtte bli en del tyngre kjøretøy.  
 
En vil anta at det i den mest intensive anleggsperioden for opparbeidelse av feltet og senere i 
byggefasen for boligene vil kunne være ca 30 anleggsarbeidere og ca 20 tyngre anleggsbiler 
pr døgn som vil frekventere denne vegen. 
 
I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsveien er det fortau og vegbredden er tilfredsstillende. 
Derfra og i Tandbergmoveien vil den tyngre anleggstrafikken sett trafikksikkerheten der 
under press. Det vil derfor være ønskelig at en viderefører fortauet langs øvre deler av 
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien allerede i anleggsfasen. 
 
 
Konklusjon: 
 
Atkomstveg og krysset ved Hvervenkastet vil ha tilstrekkelig kapasitet for den her planlagte 
utbygging. 
 
Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt ved fremføring av fortau til feltet og dessuten bygging av 
slike langs de interne vegene og ved turstier direkte ned mot HIBU. Fartshumper vil bli 
vurdert. 
 
I anleggsperioden vil l trafikksikkerheten i øvre deler av Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien bli satt under press dersom en ikke bygger fortau derfra og opp til feltet 
tidlig i anleggs- og byggefasen. 
 
 

6.7  Vann og avløp 
 
Området vil generere ca 250 personekvivalenter (pe). 
 
VA-nettet blir utredet for hele kommunedelplanen. Dette området er en mindre del av hele 
Krakstadmarkautbyggingen, så det vil uhensiktsmessig å lage løsninger som kun tjener 
Tanberglia. Det vises derfor til utredningen for hele kommunedelplanområdet som behandles 
samtidig. 
 
Området er i dag ikke utbygget med VA-infrastruktur. Siste eksisterende bolig i 
Tandbergmoveien er knyttet til ledningsnettet som går ned langs denne og Arnegårdsveien 
ned til sykehuset. Da dette har begrenset kapasitet og ikke vil være en fremtidsrettet nett for 
søndre deler av boligfeltene i Krakstadmarka, og at en dessuten ikke ønsker en 
pumpesituasjon for hele tomtefeltet, vil det være mer aktuelt å knytte seg til ledningsnettet 
ved HIBU. 
 
Ny vannforsyning må opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning. Det kan bli behov for nytt høydebasseng, sannsynligvis med forsyning 
via byen.  
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Overvann er lite ønskelig å føre til eksternt overvannssystem. Det er gode muligheter til å føre 
det til nærliggende bekker som ender ut i Storelva. Utfordringen vil være at med bratte 
skrenter og ravinedaler kan hurtig avrenning i større mengder kunne forårsake utgraving av 
dalene. Det er også av NGI frarådet at en leder overvann ut til skråningene. Det må altså føres 
helt ned til bunnen av ravinedalene/-bekkene. Det er åpnet for at det kan anlegges 
fordrøyningsbasseng  
 
 
Konklusjon. 
 
Det ligger til rette for å knytte feltet til det overordnede VA-nettet. Konkrete løsninger må 
prosjekteres, med henblikk på samlede løsninger for søndre deler av Krakstadutbyggingen.  
 
Det må spesielt legges vekt på god lokal overvannshåndtering, der en ikke skaper fare for ras 
og/eller utgraving av skråninger eller i ravinedaler. 
 

6.8 Dyre- og planteliv 
 
Det ble gjort en vurdering av Krakstadmarkas biologiske mangfold år 2000. 
 
De registrerte naturtypene av interesse er følende hovednaturtypene skog: 
 
1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog 
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Inneholder også noe bjørk, gran, selje 
og rogn, samt enkelte aske- og lønnetrær. Den er til dels velutviklet og inneholder en god del 
død ved. I skogbunnen vokser urter og bregner. Naturtypen er svært frodig.  
 
Gråor-heggeskogen er generelt artsrike, både når det gjelder vegetasjon og dyreliv. Skogtypen 
er den mest artsrike naturtypen vi har i Norge når det gjelder fugler, spesielt spurvefugler.  
 
Denne planen går ikke så langt ned som til disse områdene. 
 
2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner 
Finnes i de fleste bekkeravinene i begge delområder. Dette er en svært frodig skogtype med 
høgstauder/storbregner, som også har innslag av storvokst gran og bjørk. På samme måte som 
flommarksskogen er disse områdene svært artsrike, både når det gjelder vegetasjon og 
dyreliv.  
 
Et større ravinesystem strekker seg mellom Tandbergmoen og Trøttilsrud, men er påvirket av 
hogst og tilplantning. Dette området antas å være en viktig forbindelseslinje for hjortevilt 
mellom beitearealene øst for Rv. 241 og på Tandbergmoen. Størst naturmessig interesse er 
knyttet til hovedbekken opp mot Brådalen, utenfor denne planen.  
 
Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi.  
 
At områder bygges ut vil automatisk medføre at vegetasjon og biotoper endres. Det viktigste i 
denne sammenheng vil være at utbyggingen ikke medfører inngrep i de mest artsrike delene, 
nemlig randsonen til Storelva og de frodige ravinedalene. 
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Naturmangfoldloven. 
 
I hele planprosessen til kommunedelplanen der dette området er en liten del av, har forholdet 
til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å frembringe kjent kunnskap 
(dataregistre) og utdypet kunnskap (egne feltstudier). 

Mht kunnskapsgrunnlaget (§ 8) så er det er ivaretatt gjennom egne registreringer både 
gjennom databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken. Det er ikke 
registrert truede arter innen planområdet. 

Føre-var-prinsippet (§ 9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene 
på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at 
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig. De mest artsrike områdene er ikke 
bebyggbare eller ligger til rette for andre inngrep. 

Mht økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) så er de mest sårbare områdene er 
skjermet mot inngrep. Avveiningene er gjort på kommunedelplannivå mht å peke ut hvilke 
områder som kan bebygges og de grep vedr håndtering av LNF-områder og grøntdrag. 

En har her i noe grad verdsatt allmennhetens behov for ferdsel i grøntsonene. Men disse ligger 
i områder der det er ferdsel i dag. 

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§ 11). Og det er 
avstått fra inngrep som kunne medføre slikt. En mulig problemstilling er imidlertid lokal 
håndtering av overvann. Dersom det vil kunne medføre uheldige virkninger på skråninger 
og/eller ravinedaler så vil det måtte bekostes utbygger. Detaljer om dette vil bli avdekket når 
slike anlegg prosjekteres.  

Overvannshåndtering og ev andre ledningsfremføringer i områdene nedenfor feltet vil også bli 
vurdert miljømessig (§ 12). 

Det er tillatt å fylle opp ravinen mellom barnehagen og boligfeltet, i området der det er 
regulert området for annet uteoppholdsareal. Men dette skal gjøres på den slik måte at det 
ikke får følger for dyre- og plantelivet i ravinen. Ravinene skal opprettholdes som 
landskapselementer og vassdragselementer. 

 

Konklusjon. 
 
Utbygging av området inngår i en større kommunedelplan der de viktigste forhold omkring 
naturverdier og mulige konflikter er ivaretatt på et overordnet nivå. 
 
Inngrepene i dette planområdet omfatter ikke de mest verneverdige eller sårbare 
naturområdene i Krakstadmarka. 
 
Det må tas hensyn til mulige uheldige inngrep eller følger av disse ved planlegging og 
prosjektering av kommunaltekniske anlegg, og da spesielt overvannsløsningene. 
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6.9 Jord- og skogressurser 
 
Planområdet for boligfeltet omfatter ca 93 daa. I tillegg kommer reguleringsplandelen for 
Tandbergmoveien og Arnegårdsveien på ca 10 daa, i alt ca 103 daa. 
 
Områdene i planen som ikke er bebygd eller omdisponert, altså landbruksmark i dag, utgjør 
ca 88 daa. Dette er skog, ikke noe er oppdyrket. 
 
Området er gjennom den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) avklart skal kunne 
omdisponeres til utbygging. Dvs klassifisert som et C-område (område med mindre sterke 
landbruksinteresser). 
 
Området grenser inn til sammenhengende dyrka mark i syd. Her er driftsformen korn og 
plantevekster, ikke husdyrhold. En forventer derfor ingen større nærkonflikter mellom 
boligene og jordbruksdriften 
 
Skogen i Krakstadmarka er gjennom kommunedelplanen sikret fortsatt drift, gjennom 
regulering til landbruksområder og opprettholdelse av de nødvendige driftevegene. Denne 
planen har gjennomgående veger og turdrag gjennom området, som vil det vil være mulig å 
frakte tømmer på om det skulle være behov for det. 
 
Det er en vannledning for et større felles vanningsanlegg for gardsbrukene ved Lisletta- 
Tandberg-Vakerområdene som går i vegen der barnehagetomta er planlagt. Det forutsettes at 
denne enten kan bli liggende uten å bli bygd over, eller at den flyttes noe dersom det er mer 
hensiktsmessig. 
 
 
Konklusjon. 
 
Omdisponeringen av landbruksmark er gjennom tidligere kommuneplanprosesser og 
jordpolitiske arealvurderinger allerede vedtatt. 
 
Mulige behov for frakting av tømmer er mulig gjennom boligområdet på veger og i turdrag. 
 
Vanningsledning må beskytes eller flyttes barnehagetomta er. 
 
 

6.10 Geologi/grunnforhold 
 
Området Kragstadmarka er et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området 
opp til 110 m. Fjell i dagen er observert bare på noen få steder, og største observerte 
løsmassemektighet er 56 m. I den søndre delen er dybdene moderate.  
 
Siden de første grunnundersøkelsene i 1988 har NGI utført supplerende undersøkelser for hele 
kommunedelplanområdet ved boring av 47 nye hull og ved rapport i februar i år (2012). 
(NGI-rapport 20110293-00-3-R). 
 

Petersøya 

Høgskolen 
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Tanberglia og områdene nær inntil ble representert med 7 borehull.  
 
Rapporten har en del konklusjoner som gjelder alle områdene i Krakstadmarka og noen som 
er stedsspesifikke.  
 
Det som gjelder alle områdene kan konkluderes slik: 
 
Egenskaper: 

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. 
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. 
Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 

Råd: 
Det anbefales ikke å legge boliger i skråninger med naturlig rasvinkel. 
Eventuelle områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer. Fundamenteres til fjell. Ovenforliggende skråning må 
modifiseres og dreneres. 
Skal raviner fylles ut må de ha dreneringslag i bunnen. 
Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten erosjon- eller 
flomfare ned til større vassdrag. 
Nedsenket areal vil ha uforvitret leirmateriale egner seg lite som hagejord.  
Nedsenket areal med leire kan bebygges. 
Avflådde masser vil kunne rase ut ved lavere helningsvinkel enn opprinnelige masser. 
Oppfylte masser må, dersom de skal bebygges eller benyttes til f.eks veger, renskes for 
organiske masser og bygges opp som kvalitetsfyllinger som komprimeres ved 
overhøyde etter at setningene er kontrollert. Større krav til bygg enn til f.eks veger. 
Ved bygging av veg i raviner må lagene legges ut lagvis og komprimeres. Legges det 
ut leirig materiale må en ha drenerende mellomliggende sandlag. 
Lokal overvannshåndtering må ikke skje i skråninger. 
Det er svart leirskifer synlig i enkelte åpne fjellpartier. Det borger for at grunnen kan 
være radonholdig. 
Fyllmasser bør ikke tippes ukontrollert ut over skråningene. 
 
 
NGI har laget kart som viser anbefalt byggegrense til skråningene. Disse blir førende 
for regulering av områdene. Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste 
masser, med avstand oppad til 20 m. Avstand fra bakskråning er satt til 5 m. 

 
For Tanberglia kommenteres at det ikke er spesielt dypt til faste masser, 5-8m. 
 
Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må 
grunnforholdene kunne karakteriseres som gode 
 
 

6.11 Vann og vassdrag/flomfare 
 
Området er ikke i nevneverdig grad påvirket av flom på grunn av stor avstand ned til 
elvebredden.  
 



Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     19.5.2014 
          

 
 

27 

Overvannet blir opptatt av jordsmonn og vegetasjon. Deretter siger det ut i omkringliggende 
ravineområder. Sistnevnte skal bestå som vassdragselementer. 
 
Når området bygges ut vil ikke nedslagsfeltet bli større, men overvannet vil kunne bli ført ut 
raskere til skråningene og gi erosjon der og eventuelt i ravinedalene/-bekkene.  
 
Avbøtende tiltak vil være å forsinke denne avrenningen. Det kan gjøres med 
fordrøyningsbasseng. Hvordan dette skal løses vil måtte prosjekteres nøyere ved 
feltplanleggingen. Planen åpner for å tillate fordrøyningsbasseng i grønnstrukturen. 
 
Jfr også tidligere omtaler av tekniske anlegg og geologi/geoteknikk. 

 

6.12 Klima og luft. 
 
Området ligger klimagunstig til, da det ligger høyere enn byen og elva omkring. Det gir god 
utlufting i forhold til opphoping av forurensning i byen i inversjonsperioder. Et kjent fenomen 
er også tåkedannelser av åpent vann ved elva. Pga høydeforskjellen, ca 70-100m, er dette 
området noe mindre utsatt for tåke og rå luft. 
 
Vinden kan ta noe mer her enn lenger nede i byen. 
 
Solforholdene er meget gode med sol hele dagen og spesiell mye kveldssol. 
 
Området er et av de nærmeste ubygde boligfeltene til Hønefoss by. En utbygging her vil 
derfor være gunstig mht å minimere transportarbeid og følgelig forurensning. 
 
Området ligger så langt unna og høyere enn både E16 og bytrafikken at det i praksis er 
upåvirket av forurensningsnivået der.  
 
Egenproduksjonen av luftforurensning vil bli langt under anbefalte grenseverdier i hht 
rundskriv T-1520. Luftforurensningsgraden i Arnegårdsveien vil også ligge langt under 
grenseverdiene der. (I så fall måtte trafikken være ca 10g større). 
 
 

6.13 Energi. 
 
Området er vurdert mht å fremføre fjernvarme. Imidlertid er letter boligbebyggelse som her 
ikke lønnsom eller formålstjenlig å forsyne med varme fra fjernvarmeanlegg. Det skyldes bl.a 
også de meget strenge krav til isolering av boliger. Men om kommunen mener at områdene i 
denne delen av Krakstadmarka kan bli planlagt til større bygg der dette blir ønskelig, kan 
kommunen legge slike rør der annen infrastruktur også må legges. Men det blir anlegg som 
dette tomtefeltet ikke kan ta økonomisk del i. 
 

6.14 Støy 
Trafikkmengdene inne i området og langs felles samleveg i syd tilsier at støy ikke vil noe 
problem utenfor byggegrensene til disse vegene. 
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En har beregnet støynivået langs Tandbergmoveien og Arnegårdsveien før og etter dette 
tiltaket. 
 
Det er benyttet trafikktall i hht trafikkanalysen: 
 
Veg ÅDT i dag. Kjt/d. ÅDT etter utb. Kjt/d. % tunge kjt Km/t 
Arnegårdsveien 600 - 1 000 1 300 – 1 500  3 30 
Tandbergmoveien    100 - 300    500 – 1 000 3 50 

 
Beregningene er gjort vha NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk beregningsmetodikk. 
Baserer seg på digitale kart. 
 
Beregningene er gjort som støysoner i hht grenseverdiene i Støyretningslinjene T-1521 fra 
MD: 
 
Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, 
innfallende lydtrykknivå.  
 

Støykilde Støynivå på ute-oppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 
23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 
Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 
Lnight.  
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet. 
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for 
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller 
terrassegulv. 
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt 
 
 
Resultater. 
 
Støysonekart før utbygging: 
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Støysonekart etter bygging av Tanberglia: 

 
 
Resultatene viser før utbygging (dagens situasjon) så vil støynivået være beskjedent for de 
fleste bygg langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Spesielt langs sistnevnte så vil kun et 
fåtall bygg ligge i gul sone. Langs Arnegårdsveien er det fler. Til sammen vil før utbygging ca 
16 boliger ha fasader som ligger i gul sone.  
Utbyggingen vil øke trafikken og dermed støybelastningen. Resultatene etter utbygging vil 
forårsake at støynivået øker med ca 5-7 dB i Tandbergmoveien, der det er lite trafikk og lavt 
støynivå fra før, med 2-3,5 dB i Arnegårdsveien, der støynivået er noe høyere. 
 
Støysonekartet for situasjonen etter utbygging viser at gul soner får noe større utbredelse. Fra 
dagens 16 boliger med støynivå i gul soner blir tallet ca 23. Antall leiligheter kan være noe 
usikkert i leilighetsbyggene. 
 
Reguleringsbestemmelsene har egne rekkefølgekrav til at støytiltak skal tilbys gjennomført 
før planområdet kan tas i bruk. 
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Tiltak. 
 
Det er vanlig at i situasjoner der støynivået øker med 3 dB eller mer og ender opp med et 
støynivå som gjør at boligene kommer i gul sone, bør få tilbud om støytiltak. 
 
I dette tilfellet bør alle boligene i gul sone få tilbud om tiltak. Hvilke type tiltak vil måtte 
vurderes i samråd med eierne. Med så mange avkjøringer som ville slippe inn støy fra en 
skjerm langs vegen, samt bygg som ligger en del høyere enn vegen, vil en del løsninger måtte 
bli lokale.  
 
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien vil bli justert noe. Denne reguleringsplanen viser at 
kjørevegene vil i hovedsak bli uendret. Men justeringer kan gjøres når utbedringene skal 
prosjekteres.  
 
En har derfor av ovenstående årsaker ikke detaljert hvordan tiltak skal utformes for 
eiendommene langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien der fasadene blir liggende i gul 
sone. 
 

6.15 Landskap 
 
Det byggbare området er et skogkledt platå som heller svakt nordvestover. Videre nordover 
skråner det sterkt ned mot elva. Her er området ravinert med rygger og daler. 
 
Landskapet Kragstadmarka er med på å skape en ”vegg” i det store landskapsrommet som 
Hønefoss sentrum ligger i. Her i syd er det de øvre deler som er byggbare.  
 
En har derfor lagt opp til at utbyggingen i området skjer på en skånsom måte, som tar hensyn 
til hele kommunedelplanområdets landskapsverdi. Spesielt er det tatt hensyn til silhuetten sett 
fra byen.  
 
Siden planleggingen er basert på en 3D-basert bebyggelsesillustrasjon har en kunnet fremstille 
troverdige perspektivbilder. På et bilde tatt fra rådhuset har en lagt inn feltet sett derfra/byen: 
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Selv om bygningene er lagt inn med lyse farger, kan en se at området ikke vil bli veldig 
fremtredende sett fra byen. Hovedgrunnen til det er at en ikke bryter silhuetten (slik 
eksisterende boliger langs Tandbergmoveien gjør). 
Om en fjerner skog i nedre deler av området til lekeområder vil dette heller ikke gi større 
utslag på det samlede landskapsbildet. 
 
Sett andre steder fra vil ikke feltet bli eksponert. 
Mht nærvirkningen av utbyggingen vises til kap.5.1 der planen er presentert. 

 

6.16 Kulturminner og kulturmiljøer 
 
Fylkeskommunens utviklingsavdeling har selv kartlagt hele Krakstadmarka og presentert det i 
egen rapport; Saksnr:08/517. For utfyllende informasjon se denne. 
 
I den delen av undersøkelsesområdet som gjelder denne reguleringsplanen fremkommer at det 
ved sjakting ble det funnet både fangtsgroper, stolpehull fra bygg, en mulig ovn, veggrøfter, 
kokegroper og mulige ardspor (plogspor), i tillegg til andre noe ubestemmelige strukturer. Det 
er også potensial for flere funn. 
 
Funnene er her på neste side vist sammen med reguleringsplanforslaget. 
 
For at det kan bygges her så vil det kreves at området frigis av Riksantikvaren, eventuelt etter 
utgraviner/nøyere undersøkelser. Dette vil det bli søkt om så snart planen er satt i behandling, 
slik Riksantikvaren forlanger for at saken kan behandles der. 
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6.17 Risiko og sårbarhet  
 
Tiltaket kan både øke og redusere risikoen for uønskede hendelser. Dette gjelder hendelser 
som omgivelsene utsetter prosjektet for og omvendt. 
 
Denne vurderingen er gjort på basis av utarbeidde rapporter og ovenstående utredninger.  
 
Flom/oversvømmelse 
Dette kan oppstå helt lokalt i feltet eller utenfor feltet i ravineområdene. I feltet avhenger dette 
av teknisk prosjektering av veger, plasser og bygg. Flom i ravineområdene kan oppstå dersom 
det ved stor nedbørsintensitet føres vann ut til ravinene uten nødvendig forsinkelse. 
 
Ras/skred 
Dette er behørig omtalt foran. En av de store utfordringene i hele Krakstadmarka. 
 
Radongass  
Kart fra NGU og Statens strålevern viser at planområdet ligger innenfor områder med 
alunskifer og fare for radongass. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak for å redusere 
eventuell eksponering for en parkeringsplass.  
 
Støy. 
Analysene viser at trafikknivået fra biltrafikk blir moderat over anbefalte grenseverdier. Støy i 
anleggsfasen vil være med uberegnelig og kan være til stor irritasjon for nærmeste naboer til 
felt og atkomstvegen når den skal utbedres. 
 
Trafikkulykker.  
Kan skje både i feltet og langs atkomstvegen. Men det er planlagt separasjon av kjørende og 
de myke trafikantene, så sannsynligheten bør være liten. 
 
Ulykker i anleggsperioden 
Anleggsvirksomhet har generelt potensiell fare mht sprengning og brann/eksplosjon. 
Anleggene her er ikke spesielle i så måte. Men det er naboer både til feltet og atkomstvegen 
som skal utbedres, slik at det må tas hensyn til. 
 
 
På neste side er dette oppsummert i tabell. 
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Risikoanalyse, detaljer 
Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Mulige tiltak/ kommentarer 

Naturrisiko      

Flom/ 

oversvømmelse 

Ekstremvær Erosjon En viss fare Sannsynlig God overvannshåndtering 

Ras/skred Ustabile løsmasser Jordskred En viss fare Sannsynlig God prosjektering av bygg og 

anlegg. Supplerende 

geotekniske undersøkelser.  

Radon Radon i grunnen Helsefare Farlig Lite sannsynlig Sannsynlighetsgraden er 

forutsatt pålagte tiltak 

Virksomhetsrisiko      

Støy  

 

a. Biltrafikk  

b. Støy i anleggsfasen 

 

Ubehag a. Ufarlig 

b. En viss fare 

a. Sannsynlig 

b. Mindre sannsynlig 

a. Støytiltak langs atkomstveg. 

b. Støysvake maskiner. 

Overholdelse av 

tidsbestemmelsene i hht T-

1521 

Trafikkulykker Påkjørsel, myke 

trafikanter 

Dødsfall/ 

personskade.  

Farlig Mindre sannsynlig God trafikkplanlegging, 

sykkelstier, fortau etc.. 

Sprengningsuhell Anleggsfasen. 

Ukontrollert 

sprengning med 

spredning av stein 

Skade på 

personer i 

omgivelsene. 

Kritisk Lite sannsynlig. Lite, 

men mulig, fjell i feltet. 

Vanlige sikkerhetsmessige 

forhåndsregler. 

Brann/eksplosjon 

 

Brann/eksplosjon i 

anleggsfasen 

Personskade 

 

Kritisk 

 

Lite sannsynlig 

 

Nødvendige tillatelser fra 

myndigheter. 

God fremkommelighet for 

brannutrykning. Tilstrekkelig 

brannvannskapasitet.  

 
 

Resultater 
 
Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabellen 
foran.  Rødt felt indikerer risiko som i utgangspunktet er uakseptabel. Tiltak bør iverksettes 
for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med 
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  
 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig Trafikkstøy Flom. Ras    

Mindre sannsynlig  Anleggsstøy Trafikkulykker   

Lite sannsynlig   Radon 
Sprengingsuhell 

Brann/eksplosjon 
 

 
 Lav risiko 
 Middels risiko 
 Høy risiko 

 
Analysen viser videre at det spesielt bør sees nærmere på fare knyttet til flom/ras, 
trafikkulykker og sprengningsuhell og brann/eksplosjon i anleggsfasen. 



SAKSFRAMLEGG 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 11/330-59  Arkiv: REG 356  

 
2.GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANDBERGLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
 

2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 283-
01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike 
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes av 
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves. 

 
 
 
Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringa er å tilrettelegge for utbygging av rundt 100-130 nye 
boliger i planområdet, samt muligheter for å etablere en barnehage. Atkomst til planområdet 
er lagt fra rundkjøringa ved Ringerike sykehus via Arnegårdsveien. I forbindelse med høring 
og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 17 merknader, hvorav Fylkesmannen i 
Buskerud (FMBU) og Statens vegvesen (SVV) fremmet innsigelse til forslaget. For å løse 
innsigelsene har det blitt utført videre undersøkelser, for å gi klarhet i spørsmålene 
innsigelsene var rettet mot. Planforslaget er endret på grunnlag av dette, og innsigelsene er 
nå trukket. Det har også vært dialog med naboer om framføring av vei og mulige støytiltak 
langs Arnegårdsveien. Planen foreslås vedtatt før kommunedelplanen på grunn av 
utfordringer i den overordnete planen, blant annet knyttet til finansiering av infrastruktur. 
Det er også innsigelser knyttet til kommunedelplanen som forsinker utvikling i Tanberglia. 
Forslagsstiller må i tillegg bestille utgravinger av kulturminner etter at planen er vedtatt. 
Rådmannen anser at prosjektet er et positivt tilskudd til byens tilfang av boliger, med en tett 
bebyggelse, nærhet til sentrum, utsikt og gode solforhold.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. sak 17/11 



Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 og vedtatt lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012. Høringen ble varslet i Ringerikes 
blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram ti l4.2.2013.  
 
Bakgrunn 
Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel. Kommunedelplanen for Krakstadmarka som for alvor startet opp i 2007, fikk sitt 
planprogram vedtatt i 2010 og ble 1.gangs behandlet i 2012. Krakstadmarka hadde høy 
prioritert fordi området har en gunstig beliggenhet i forhold til Hønefoss sentrum.  
Detaljplan for Tanberglia boligområde skulle opprinnelig behandles samtidig med 
kommunedelplanen for å sikre helhet og sammenheng mellom overordna plan og detaljplan. 
I tillegg skulle utredninger sikre at alle områdene i kommunedelplanen skulle bidra likt med 
kostnader til felles infrastruktur.  
 
På bakgrunn av utredninger gjennomført av Cowi og FAVEO 2012-2013 om nødvendig 
infrastruktur og kostnader knyttet til kommunedelplanen, har det imidlertid vist seg at 
kostnadene har kommet på et nivå slik at hverken offentlig eller privat finansiering av 
tiltakene foreløpig kan tilrås. Det arbeides videre med kommunedelplanen og finansiering av 
infrastruktur. Dette gjelder bl.a bru fra Ringeriksgata og over mot Krakstadmarka. 
 
Tanberglia er mindre avhengig av planlagt veiforbindelse i kommunedelplan for 
Krakstadmarka til sentrum. Det er omtrent like lang avstand til sentrum via 
Arnegårdsveien/Hvervenkastet, som det vil være med en etablert bruforbindelse fra 
Krakstadmarka.  
 
Statens vegvesen hadde opprinnelig et krav om at kommunedelplanen skulle behandles 
først, og reguleringsplanen skulle bli behandlet senere. Dette kravet har Statens vegvesen 
gått tilbake på slik at detaljregulering Tandberglia kan behandles.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. (sak 17/11) 
Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 (sak 149/12) og vedtatt 
lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012 (sak 263/12). Høringen 
ble varslet i Ringerikes blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram til 4.2.2013.  
 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart "356-Tandberglia Boligområde" merket 2.gangs behandling 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.05.2014 merket 2.gangs behandling 
- Planbeskrivelse datert 19.05.2014 , merket 2.gangs behandling. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. 
 
Gjeldende planer 
Området er ikke tidligere regulert. 
 
Gjeldende overordnet plan er kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. 
Området er avsatt til fremtidig boligområde. 
 



Planbestemmelsene til kommunedelplanen krever at det etableres ny adkomst til området før 
byggeområdet i Hønefoss Øst kan bygges ut. Rådmannen anser at forholdet er ivaretatt 
gjennom at eksisterende vei utbedres for å håndtere trafikkøkningen planlagt bebyggelse i 
denne planen kan tilføre.  
 
Planområdet grenser til reguleringsplan nr. 217 SLHK Dalsbråten (Høgskolen) der det er 
samtidig områderegulering av Høyskoleområdet. 
Planområdet omfatter også Arnegårdsveien mot rundkjøringa ved fylkesveien og berører 
derved følgende planer: 
Reg.pl. 17 Lia ved Arnegård, attestert 18.09.1953 
Reg.pl. 107 Ringerike Sykehus, vedtatt 28.10.1976 
Reg.pl. 283-01 Sykehusområdet, vedtatt (med endring) 11.11.2008 
Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike Sykehus, vedtatt (med endring) 
14.05.2001 
Reg.pl. 183 Konglefaret m.m. vedtatt 24.09.1987 
Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering, vedtatt 13.12.2012 
 
Innspill og merknader til offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.12.2012-4.2.2013. I samme periode 
ble planforslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 17 uttalelser. Disse følger som vedlegg 
til saken. Sammendrag av uttalelsene med forslagstillers og rådmannens kommentarer er 
referert i vedlegg 5. 
 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 
 

1. Rekkefølgebestemmelse om at gangveg og belysning vil bli ferdigstilt samtidig med 
atkomstvegen. 

2. Støytretningslinjene avvikes ikke. Boliger langs Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien gir tilbud om støytiltak før boligfeltet tas i bruk 
(rekkefølgebestemmelse). 

3. Sandlekeplasser skal bygges innen de ulike delfeltene slik at det ikke blir mer enn 50 
m fra hver bolig. 

4. Naturpreg og vegetasjon i bekkeområder beliggende i grønnstrukturene, men ikke 
der disse er definert som uteoppholdsareal knyttet til boligene (AU1-2). 

5. Det er tegnet inn busstopp i Arnegårdsveien/Tandbergmoveien samt snuplass for 
buss i Tandbergmoveien. Bestemmelsene er endret iht. dette. 

6. Det avsettes områder/tomter for transformatorkiosker og det settes krav om at 
situasjonsplanene for hvert enkelt felt skal ha felles plass for renovasjon. 

7. I grøntområdene åpnes det for å bygge fordrøyningsbasseng for overvann. 
8. Vegene i feltet justeres mht. kurveutvidelser. 
9. Det knyttes bestemmelser til gang-/sykkelvegene/fortauene GS7-12 langs 

Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. 
10. Maksimal byggehøyde er hevet i BK1-11 fra 7,5 til 8m. For BK4 er maksimal 

byggehøyde hevet fra 7,5 til 8,5m. Det er tilføyd en bestemmelse for område BK 4 
om at maksimal kotehøyde ikke må overstige 158 m. Dette for å sikre at eksisterende 
bebyggelse ikke mister utsikt. 

 
 



I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 
Innsigelser 
Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen fremmet innsigelser til planforslaget ved 
offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelser grunnet manglende ivaretakelse av forhold 
knyttet til støy, bekkedrag, energiforsyning og sandlekeplasser. 
Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget grunnet manglende forankring i 
overordnet plan. 
 
Forholdene innsigelsene er rettet mot er vurdert nærmere og har medført endring av 
planforslaget slik at det ivaretar hensynene bedre. Innsigelsene er som følge av dette trukket. 
 
Forhold til planer under arbeid 
 
Kommunedelplan Krakstadmarka 
Planområdet er innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Krakstadmarka (oppstart 
vedtatt 21.04.2009). Planarbeidet skal ta utgangspunkt i planprogrammet som ble utarbeidet 
og vedtatt brukt for kommunedelplanen. Det er viktig at det samarbeides godt med 
representanter for resterende områder av Krakstadmarka for å sikre at de velges løsninger 
som ikke senere vil hindre utvikling av bakenforliggende områder. Dette kan for eksempel 
dreie seg om kapasitet på vei og ledningsnett og bør sikres gjennom utbyggingsavtaler for 
anlegg som skal overtas av kommunen. Det antas at igangsetting av bygging i Tanberglia vil 
være en pådriver for videre utvikling av nærliggende boligområder. 
 
Kunnskapspark Ringerike HBV (tidligere HIBU) 
Høyskolen er i prosess for å endre høyskoleområdet slik at dette blir mer attraktivt og få et 
klarere campus-preg. Studentboliger utgjør en viktig del av utviklingen. Begge planene tar 
sikte på å opparbeide stier og gangforbindelser som knytter dem sammen. Tanberglia vil 
kunne være et attraktivt bosted også for studenter og ansatte, og kan samtidig føre til økt 
aktivitet og et mer sentralt preg for høyskoleområdet.  
 
Skoleutredningen 
Planområdet vil kunne sogne til Eikli skole og Kirkeskolen.  
I saken om etablering av ny skolestruktur med sammenslåing og nyetablering av skoler er 
plasseringen av en fremtidig storskole fastsatt til Benterud eller et område i nærheten.  
 
E16/ Hønenkrysset. 
Det foregår et planarbeid rundt ombygging av E16 mot Oslo. Konsekvensene av dette for 
planen er vanskelig å anslå før valg av trasè er gjort. Detaljregulering for utbedring av 
Hønenkrysset er nå lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen. Dette vil kunne 
medføre mulighet for endrede atkomstforhold ved senere utbygging av boligområder i 
Krakstadmarka. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 
hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Det aktuelle området omfattes ikke av 
Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss, men planforslaget legger opp til gang 



og sykkelveier langs og i planområdet. Det arbeides nå videre med kommunedelplan for 
Krakstadmarka. Status for planen er at vegvesenet og Fylkesmannen opprettholder sine 
innsigelser til plan. Det arbeides nå videre med å imøtekomme kravene fra de regionale 
myndighetene. 
 
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, ligger til grunn 
for vurderingen av naturmangfoldet. Det er ikke registrert arter som er spesielt sårbare eller 
truet av utryddelse. Området innenfor planen tilhører et av de områdene i Krakstadmarka 
som er minst artsrike.  
 
Rådmannen ser behovet for å sikre at tiltak i området ikke skal bidra til å forringe 
vannkvaliteten vesentlig i bekkedraget i AU2. For å imøtekomme hensynet til bekkedraget 
foreslås bestemmelsen §1.5.2 tillagt at område" AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å 
tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke 
bidrar til forurensning av bekkedraget." Det anses at nytteverdien ved tilrettelegging for 
bruk av området overstiger de naturmessige endringene planen tilrettelegger for. Det er 
videre lagt inn hensynssone med tilhørende bestemmelse for områdene nær AU2. 
  
Økonomiske forhold 
Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 
kostnader knyttet til infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  
 
Avløpssituasjonen i området er relativt enkel, med en kommunal hovedledning gjennom 
området som utbyggingen kan kople seg på.  Det er forutsatt at denne tilknytningen 
finansieres via kommunale gebyrer. Det bør i utbyggingsavtalen avtales dimensjonering og 
kapasitet på ledningsnettet, slik at det er mulig å knytte Tanberglia til et større 
hovedledningsnett når Krakstadmarka bygges ut videre.  
 
Renseanlegget på Monserud nærmer seg kapasitetsgrensa. Planen legger ikke opp til noe 
bidrag til finansiering av dette, men det forutsettes bidrag via gebyrer.  
 
For hele kommunedelplanen Krakstadmarka er de samlede kostnadene til nytt høydebasseng 
og forsterkning av ledningsnettet estimert til 63 mill.kr. eks mva. Det er forutsatt at 
kommunen dekker kostnadene til vann og at det finansieres gjennom avgiftssystemet. 
 
Jordvernhensyn 
Planområdet berører ikke dyrket areal og ligger innenfor områder som er avklart til 
boligformål i kommuneplanen. 
 
Grunnforhold 
Grunnforhold har vært utredet i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. Viser til 
planbeskrivelsens kapittel 6.10 om geologi/grunnforhold. Det er ikke påvist kvikkleire, men 
en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire med 
sand og siltlag. Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 
 
Rådmannens vurdering 



Tanberglia er en del av Krakstadmarka som lenge har ligget inne som et potensielt område 
for utvikling av sentrumsnære boliger. Rundt Hønefoss er det store områder med dyrket 
mark som er viktige å bevare av hensyn til kulturlandskapet og i henhold til sentrale 
retningslinjer. Krakstadmarka er det siste store ubebygde området nær Hønefoss som ikke 
beslaglegger jordbruksareal i stor skala. Som følge av utredning om byggbarhet har det blitt 
klart at terrenget begrenser utbyggingsområdene slik at det vil være hensiktsmessig med en 
relativt høy utnyttelse i gjenværende utbyggingsområder. Tett bebyggelse vil være gunstig 
for på sikt å danne grunnlag for ulike tilbud og bidrar til mindre utslipp av klimagasser ved 
at flere kan benytte andre fremkomstmidler enn bil. Tett bebyggelse gir også mindre behov 
for beslag av areal som i dag nyttes til andre formål. 
 
Estetiske hensyn 
Området som reguleres ligger høyt og synlig fra byen. Dette gjør at estetiske hensyn må 
vektlegges spesielt. En oppbrytning av bebyggelsen gjennom variasjon i bygningstype og 
størrelse vil bidra til at det utbygde området vil virke mindre dominerende. Utforming og 
fargevalg må vektlegge visualisering av tiltaket slik at man får grunnlag for å vurdere 
estetiske konsekvenser ved byggesaksbehandlingen. 
 
Bomiljø / barns oppvekstsvilkår 
Tette bomiljø gir korte avstander og mulighet for barn til å ha sosial kontakt utenom 
organisert aktivitet. Etablering av gode og trygge gangforbindelser gjør at barn i større grad 
selv kan bestemme sosial deltakelse. Planområdet er ikke bundet av eksisterende anlegg i 
særlig grad og forholdene ligger godt til rette for å lage gode løsninger. 
I områdene rundt boligområdene vil det være betydelige grønne områder som kan egne seg 
for lek. Samtidig kan det være en utfordring å få til tilstrekkelige lekearealer der disse opptar 
bebyggelig grunn. 
 
Gode arealer for lek og samvær ute skal vektlegges. 
Området ligger nært idrettsanlegg og friluftsområdet Schjongslunden i luftlinje. Det er i dag 
ingen god forbindelse mellom områdene og en etablering av dette på sikt vil bidra svært mye 
for tilgangen til idrettsanleggene. I planene for Kunnskapspark Ringerike arbeides det med 
en gangforbindelse fra høyskoleområdet til Schjongslunden. Det skal opparbeides 
lekeplasser i planområdet etter kommunens retningslinjer. Det er satt krav til nærlekeplass 
og områdelekeplass for planområdet. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal 
utearealene være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles 
vinters tid, bør utearealene ferdigstilles senest nærmeste 1. mai etter at midlertidig 
brukstillatelse er gitt. 
 
Infrastruktur 
Tanberglia boligområde vil ha eneste atkomst via Arnegårdsveien. Ved videre utbygging i 
kommunedelplanen må det vurderes flere atkomstalternativer for å binde sammen de ulike 
delene i Krakstadmarka. Regulering av Hønenkrysset åpner muligheten for atkomst også 
mot Lisletta ved senere utbygging av større deler av kommunedelplanen. 
 
Rådmannen anser at prinsippet om lik fordeling av infrastrukturkostnader i 
kommunedelplanen er ivaretatt, ettersom kostnadsberegningene viser at kostnadene ved å 
oppgradere infrastruktur til detaljplanen er på et nivå som tilsvarer dennes andel av 
totalkostnadene ved utbygging av infrastrukturen innen kommuneplanområdet.  
 



Grønnstruktur 
Planområdet vil være omgitt av grønne områder. Grøntområdene er til dels bratte og 
tilgjengeligheten til disse samt turstier må kartlegges for å sikre muligheten for bruk av 
gjenværende areal til friluftsformål.. 
 
Universell utforming 
Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer om universell utforming. Terrenget i 
planområdet er av en slik art at det vil være utfordrende å lage gode løsninger i tråd med 
prinsippene for universell utforming over alt. Det må derfor noen steder legges til rette for 
alternativer der full tilgjengelighet ikke er mulig å oppnå 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen anbefaler at detaljplanen vedtas før kommunedelplanen slik den nå foreligger, 
for å sikre framdrift og videre utbygging. Området som ønskes regulert ligger også sentralt i 
forhold til en fremtidig utvikling av Hvervenmoen og er gunstig plassert med tanke på 
pendling til Osloområdet. Dette kan også være et viktig bidrag til å skyte fart i utviklingen i 
de øvrige områdene i Krakstadmarka. Arbeidet rundt kommunedelplan for Krakstadmarka 
og detaljplan for Tanberglia boligområde er grundig utredet i forhold til en rekke 
problemstillinger. Dette første byggetrinnet vil i liten grad bidra til økt belastning på krysset 
Arnegårdsveien x Osloveien. Arnegårdsveien vil imidlertid få en økt trafikkmengde med 
tilhørende støybelastning. Arnegårdsveien skal rustes opp av tiltakshaver med støytiltak, 
breddeutvidelse og fortau.  Planen vil påføre kommunen kostnader i forhold til infrastruktur 
og renseanlegg. Samtidig tilfører planen attraktive boligområder i Hønefoss syd, som bidrar 
til å styrke bostedsattraktivitet, sysselsetting og inntekter. 
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2.  Forslag til plankart del 2, datert 12.11.2012 
3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.05.2014 
4.  Planbeskrivelse med KU, datert 19.05.2014 
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 Ringerike kommune, 19.05.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/330-63  Arkiv: REG 356  

 
Sak: 90/14 
 
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 

1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 

283-01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike 
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes 
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 26.06.2014: 
 
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Leif Heieren (H) tok hans sete. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forord 
 
Vi har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjøre en støyvurdering i forbindelse med kommunedelplanen 
for Krakstadmarka.  
 
Dette er en analyse av støyforholdene langs aktuelle hovedatkomster. Interne støyforhold er også 
kommentert. 
 
 
Hønefoss, 14.11.2012. 
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Forutsetninger. Trafikktall. Metode. 
 
Forutsetninger. 
 
Kommunedelplanen er basert på flere atkomster og med en intern samleveg. En atkomstmulighet; mot 
FV241 Lisletta, er mindre aktuell før Hønenkrysset er utbedret/lagt om, og er dessuten ikke stedfestet i denne 
omgang. Den er derfor ikke støyberegnet her. 
 
 
Trafikktall. 
 
Som et ledd i kommunedelplanarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Den er grunnlaget for 
trafikkdataene i denne rapporten. Trafikkmengdene uten utbygging angitt som årsdøgntrafikk (ÅDT) er 
fremskrevet 10 år frem i tid.  
 
Det gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 

uten utbygging 
ÅDT år 2022 
med utbygging 

Skiltet hastighet % tungtrafikk  

Krakstadveien 100 1 000 50 2 
Støalandet 300 1 400 50 2 
Ringeriksgata 300/1 000 1 000 – 1 700 30 5 
Tyristrandgata/Schjongs gt 1 900 / 2 200 2 600 – 2 900 30 5 
Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

700 – 900 
1 200 – 1 700 

50 
30 

3 
3 

Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Uten ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

1 700 – 1 900 
2 200 – 2 700 

50 
30 

3 
3 

 
I tallene for Ringeriksgata, Tyristrandgata og Schjongsgata er beregnede trafikktall som konsekvens for ny 
flerbrukshall tatt med. 
 
For Tandbergmoveien- Arnegårdsveien har en beregnet støy etter utbygging i to situasjoner; med eller uten 
ny veg til Lisletta. Om sistnevnte ikke kommer en gang etter at hele Krakstadmarka er bygd ut vil den 
trafikken som der ville gått måtte gå ned Tandbergmoveien- Arnegårdsveien. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
 
Metode. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart og situasjonsplan for området. 
 
Det er beregnet støysonekart i +4m høyde. 
 
En har benyttet programmet NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk Beregningsmetodikk. 
 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1521 fra MD.  
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Støygrenser for vegtrafikk er uttrykt ved støysoner, vist i tabellen på neste side. De gjelder ved etablering av 
ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.  

 
 
 

Gul sone Rød sone 
Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07  
Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07 
Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 55 dB L5AF 85 dB 

 
• Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden. 
• Beregningshøyde 4 m. 
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
 

Her vil trafikken ha lite tungtrafikk om natten, så det er tvilsomt om det går mer enn 10 tunge kjøretøy på 
vegene mellom kl.23 og 07. Vi legger derfor ikke maksimalnivå til grunn ved dimensjonering av støysoner. 
 

Resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart som viser støysoner for de tre hovedatkomstene Støalandet, Ringeriksgt-
Tyristrandgt-Schjongs gt og Tandbergmoveien-Arnegårdsveien. De er vist i to situasjoner; før og etter 
utbygging. 
 
 
1. Støalandet. 
 
Situasjonen før utbygging er trafikken svært lav og ingen steder ligger noen boliger i gul eller rød sone.  
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra veiene. Langs 
Krakstadveien er det likevel kun i øst at boliger blir liggende i gul sone. Terrenget skjermer for 
støyutbredelse til sidene. 
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Det må forventes at det vil bli behov for støytiltak langs Støalandet. Det blir neppe behov for støytiltak langs 
Krakstadveien. 
 
 
2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 
 
Situasjonen før utbygging, men med trafikk fra ny flerbrukshall, er at det først er vest i Ringeriksgata der 
trafikken er størst at bebyggelsen blir liggende i gul sone.  
 
I øvre deler av Tyristrandagat og Schjongs gt øker støynivået, men uten at boligene der blir liggende i rød 
sone. 
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Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra gatene. I Ringeriksgata er 
det likevel kun i vest at boligene blir liggende i gul sone.  
 
Oppover i Tyristrandgata og Schjongs gt blir utbredelsen av gul sone ikke særlig videre, da terrenget 
bestemmer mye i så måte. Men støynivået øker litt, med litt over 1 dBA. 
 
Det vil bli behov for støytiltak langs Tyristrandgata og Schjongs gt, samt vestre deler av Ringeriksgata. Det 
blir neppe behov for støytiltak langs østre deler av sistnevnte. Langs Tyristrandgata og Schjongs gt 
planlegges det støytiltak i dag da trafikken her vil øke etter som den blir hovedatkomst til Stadion og 
flerbrukshallen. 
 
 
3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  
 
Situasjonen før utbygging er at det først er at noe av bebyggelsen i nedre deler blir liggende i gul sone. I øvre 
deler blir ingen boliger liggende i gul sone. 
 
Situasjonen etter utbygging med ny veg til Lisletta viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra 
veiene. Nesten langs hele strekningen blir boligene liggende i gul sone. Ingen boliger i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging uten ny veg til Lisletta vil gi mer trafikk her, og viser naturlig nok at sonene 
strekker seg enda lenger ut fra veiene. Men det medfører ikke at flere boliger blir liggende i gul sone. Heller 
ikke at noen boliger blir liggende i rød sone. 
 
Det vil bli behov for støytiltak for boligene langs den nedre og midtre delen av  denne atkomsten. 
 
 
4. Støy på intern samleveg.  
 
I trafikkanalysen er trafikkmengden her estimert til ÅDT=400. Det er i støysammenheng et lavt tall. Selve 
vegen er ikke detaljplanlagt, slik at støysoner fra denne ikke er beregnet. Trafikkmengden tilsier, sammen 
med forventet lavt skiltet hastighet, at det i svært liten grad kan tenkes at det blir behov for støytiltak. 
 
 
5. Anleggstrafikk. 
 
Denne vil kunne øke trafikkmengdene litt, men ikke så mye at det vil slå ut på støysonene. Det forutsettes da 
at det er ingen/svært liten anleggstrafikk om natten. Ulempene med anleggstrafikk er gjerne at den medfører 
noe støv og at den oppleves som trafikkfarlig i og med at den går på veger som i mindre grad er egnet til 
tyngre kjøretøy. 

















Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  

Sendt: 22. oktober 2014 14:49 

Til: Ken Ove Heiberg 
Kopi: 'Dag Henaug'; frederik@fhr.no 

Emne: SV: Foreløpig svar på klage 

 
Hei! 

Vegen er lagt slik av følgende årsaker: 
 

1. Like utenfor vegens sydside er det svært bratt over større strekninger. Det er i planen lagt ut 
et fortau her. Å legge vegene enda nærmere disse skråningene vil medføre at vegene kan 
rase ut. Det er selvsagt mulig mht skråningene å kunne legge vegene enda lenger syd på 
noen kortere strekninger, men da må vegene sno seg langs disse, med den følge at de blir 
svært svingete.  

2. Siden en på denne strekningen ikke går inn på naboeiendommene, kan en ikke se hensikten 
med å legge vegene helt på kanten av de store skråningene.  

3. Mht støy så vil gevinsten bli helt marginal å flytte vegen, da den ikke kan flyttes mange 
meterne. Gul sone her vil knapt berøre boligene uansett. 

 
Jeg håper dette er tilstrekkelig svar. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
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