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Sak 65/15
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - ivaretagelse av rettighetene til brukere av
pleie- og omsorgstjenestene
Arkivsaksnr.: 15/4451

Saksnr.: Utvalg
65/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:

Vedlegg
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp), dat. 10.05.15.

Side 3

Arkiv: G00 &34

Møtedato
28.05.2015

Sak 2/15
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 28.05.2015.
Arkivsaksnr.: 15/4794

Saksnr.: Utvalg
2/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:

Side 4

Arkiv: 033

Møtedato
28.05.2015

Sak 66/15
Kontrollutvalget - protokoll nr. 3/15
Arkivsaksnr.: 15/2424

Saksnr.: Utvalg
36/15
Kommunestyret
66/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/15 tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.04.15.

saksbehandler: Kari Skålien
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Arkiv: 216 &17

Møtedato
26.03.2015
28.05.2015

Sak 67/15
Månedsrapport mars 2015
Arkivsaksnr.: 15/3476

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
50/15
Formannskapet
67/15
Kommunestyret

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Månedsrapport mars 2015 tas til orientering

Sammendrag
Helårs prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 24,5 mill.
kroner. De fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett som skyldes
enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte budsjettrammer. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Helse, omsorg og velferd
har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og institusjonstjenestene hvor
aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 24,5 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har
merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg
budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og
velferd med 13,6 mill. kroner og tekniske områder med 6,9 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Regnskap
Område
2014 (pr mars) hittil 2015
Samlet resultat
-22 065
-54 203
Folkevalgte og revisjon
1 765
515
Administrasjon og fellesutgifter
30 272
30 253
Barnehage
41 263
43 806
Grunnskole
66 098
66 757
Spesielle tiltak barn og unge
4 088
28 843
Kulturtjenesten
4 663
5 688
Helse, omsorg og velferd
188 373
147 813
Tekniske områder
33 021
29 196
Avsetninger, overføringer
4 057
-6 843
Skatt og rammetilskudd
-420 341
-410 649
Finans
24 676
10 418

Side 6

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

24 514
6 237
89 711
166 902
247 620
113 656
22 593
594 867
127 897
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-24 514
200
0
-295
-1 834
-619
-1 382
-13 648
-6 936
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
0%
0%
-1 %
-1 %
-7 %
-2 %
-6 %
0%
0%
0%

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0
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Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 24,5 mill. kroner.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er
det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som
bidrar til rapportert merforbruk.
Det er i budsjett 2015 lagt opp til en dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til
disposisjonsfond med totalt 36 mill. kroner. Blir regnskapsresultatet slik prognosen nå
indikerer vil dette være redusert til 11,5 mill. kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så
langt i år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør
Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Første kvartal har en lavere
skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil
motta et lavere beløp gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette
ikke endrer seg. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
• Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag
og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne
rapporten.
• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Marsrapporten bekrefter forrige måneds prognose med over 20 mill. kroner i merforbruk hos
driftsområdene. I tillegg følger rådmannen utviklingen i skatteinngangen for landet og merker
seg at inntektsutgjevningen kan bli så mye som 20 mill. kroner lavere enn budsjettert dersom
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trenden fortsetter gjennom året og det ikke gjøres noe overfor kommunene i revidert
nasjonalbudsjett. Dette gir grunn til bekymring, og rådmannen vil analysere situasjonen
nærmere og komme tilbake med eventuelle økonomiske tiltak knyttet til 1. tertialrapport.
Rådmannen vil berømme organisasjonen som har klart å gjennomføre mange tiltak allerede.
De enhetene som fremdeles ikke er helt i mål følges tett opp av kommunalsjefer og
støtteenheter for å få på plass justeringene som er nødvendig. Det gjøres også mange tøffe
politiske prioriteringer i arbeidet med å tilpasse tjenesteleveransen til kommunens inntekter
som er nødvendig for å sikre fremtidig gode tjenester til Ringerikes befolkning.

Vedlegg
Månedsrapport mars 2015

Ringerike kommune, 28.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Sak 68/15
Regnskap og årsrapport 2014
Arkivsaksnr.: 15/3960

Saksnr.: Utvalg
51/15
Formannskapet
68/15
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin
helhet til inndekking av tidligere års merforbruk.
3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes.
4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende
måte:
a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015
b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i
tråd med vedtak i KS sak 41/12.
5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering.

Sammendrag
Driftsregnskap 2014 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr
25.661.360,13. Investeringsregnskap 2014 legges frem med et udisponert beløp på kr
121.182.400. Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen
gir et tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2014. Regnskapsmessig
mindreforbruk 2014 vil dekke størstedelen av tidligere års merforbruk som pr 31.12.2014 er
kr 27.679.654,44.

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

Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2014 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 30,9
millioner kroner. Det er overført 0,6 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter
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overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 25,7 millioner kroner.
I budsjett 2014 var det ikke avsatt midler til å redusere det akkumulerte underskuddet. Det
akkumulerte underskuddet var ved inngangen av 2014 på 27,7 millioner kroner.
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget
godkjenning og kontroll) etter driftsunderskudd i 2007, 2008, 2009 og 2013. Rådmannen
foreslår at årets regnskapsmessige mindreforbruk brukes til å dekke opp tidligere års
merforbruk slik at gjenstående akkumulert underskudd fra tidligere år vil reduseres til 2 mill.
kroner.
2014 var også et krevende år økonomisk for Ringerike kommune. Svikt i egne skatteinntekter
opp mot opprinnelig budsjett og svikt i skatteinngangen for landet som helhet medførte at
regnskapet viser betydelig lavere inntekter for både skatt på inntekt og formue og
rammetilskudd på til sammen 34,6 mill. kroner. Budsjettet for skatt på inntekt og formue ble
redusert med 26 mill. kroner og inndekningen ble tatt i sektorenes budsjetter. I forhold til
regulert budsjett for 2014, var svikten i skatt og rammetilskudd på 8,5 mill. kroner.
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert
arbeidsgiveravgift har i 2014 økt med 45,2 mill. kroner. Dette er kostnader som skulle vært
regnskapsført, men på grunn av premieavviksordningen fordeles disse kostnadene på de
kommende 7 regnskapsårene.
Ringerike kommune solgte i 2014 15 % av sine aksjer i Ringeriks-Kraft AS til KLP.
Salgssummen utgjorde 135 mill. kroner. Salget utløste gevinst på finansielle instrumenter på
13,9 mill. kroner, samt at det ordinære utbyttet ble på 21,9 mill. kroner ble 13,1 mill. kroner
høyere enn budsjettert. Samlede ekstra finansinntekter på transaksjoner vedrørende
Ringeriks-Kraft AS ble på 27 mill. kroner.
Driftsinntektene økte med 3,2 % i 2014, mens driftsutgiftene økte med 3,5 %. Dette, sammen
med premieavviksordningen, viser at Ringerike kommune fortsatt har for høye
driftskostnader i forhold til sine driftsinntekter. Det er iverksatt en rekke tiltak inn i 2015 for
å bringe driftsnivået ned for å styrke brutto driftsresultat og med det bli mindre avhengig av
variable finansinntekter slik som utbytte fra Ringeriks-Kraft AS og renteinntekter.

Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste år for Ringerike Kommune har vært å gjenvinne handlefrihet
og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd.
Kommunelovens § 48.4 ”Årsregnskapet og årsberetningen” har bestemmelser om
inndekking av regnskapsmessig underskudd hvor det fremgår at ”Underskudd på
årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres
opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og
fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at
underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år.”
I praksis vil dette si at inndekning må gjøres innen fire år etter det år underskuddet oppsto.
Underskudd fra 2009 og 2013 står fremdeles udekket, men mindreforbruk i 2014 vil sørge for
inndekking av alt underskudd fra 2009 og det meste av underskuddet i 2013. Det vil gjenstå
kr 2.018.294 av merforbruket i 2013. Forutsatt at det ikke gjøres andre disponeringer.
Resterende merforbruk fra 2013 er planlagt inndekket i 2015.
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Investeringsregnskapet viser udisponerte midler på kr 121.182.400. Revisjonen påpeker at
dette ikke er i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Midlene skulle vært ført til dekning
av årets investeringer, og bruk av lån og frie fond skulle vært redusert. Dersom dette hadde
vært gjort ville investeringsregnskapet vist et udisponert beløp på ca 20,2 mill. kroner. Note 2
(5. avsnitt) i regnskapet forklarer hvorfor investeringsregnskapet er avsluttet på denne måten.

Rådmannens vurdering
2014 har vært preget av høyt fokus på innsparinger og tilpasning av driften. Det er
ingen tvil om at dette er krevende for både medarbeidere og brukere. Imidlertid er det viktig
å trekke frem at det i all hovedsak er gitt gode tjenester også i 2014, og resultatene på
medarbeiderundersøkelsen var gode.
Rådmannen merker seg tilbakemeldinger om at presset merkes i enhetene. Arbeidsdagen
oppleves av mange som krevende. Brukere opplever allikevel tjenestene i hovedsak som
stabile og gode.
Utfordringene fremover er at det fremdeles er tilpasning av inntekter og utgifter som må ha
størst fokus. Vi opplever kontroll på driften, men det er et stykke frem til vi får et økonomisk
handlingsrom som vil gjøre oss i stand til å håndtere et etterslep på vedlikehold og et
fremtidig investeringsbehov.
Kommunen mottok i 2014 lavere inntekter gjennom skatt og netto inntektsutjevning enn det
som var opprinnelig budsjettert. Det førte til et vedtak om reduksjon av driftskostnader på 26
mill. kroner våren 2014. En slik betydelig endring midt i driftsåret er alltid utfordrende. Det
ble gjort en stor innsats i organisasjonen for å finne og gjennomføre nødvendige tiltak, og et
merforbruk på 8 mill. kroner for driftsområdene samlet viser god gjennomføringsevne.
Samtidig gjenstår noe arbeid før alt er på plass. Ekstraordinære inntekter var i 2014
nødvendig for å oppnå det regnskapsresultatet som vi nå ser.
Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør
Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntektsog utgiftssiden.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Regnskap 2014
Årsberetning 2014
Årsrapport 2014 (ettersendes eller deles ut i møte)
Revisjonsberetning regnskap 2014
Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2014
Ringerike kommune, 27.04.2015
Tore Isaksen
rådmann

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Premieavvik og netto driftsresultat
Arkivsaksnr.: 15/4059

Saksnr.: Utvalg
52/15
Formannskapet
69/15
Kommunestyret

Arkiv: 212

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering.

Sammendrag
Det er ikke samsvar mellom kommunens netto driftsresultat og kommunens reelle
økonomiske situasjon, spesielt likviditetssituasjonen. En overgang til 1 års amortisering fra
2016 vil medføre større svingninger på resultatet.
Dersom kommunen ikke tar i bruk 1 års amortisering, vil sitasjonen bare forverre seg ved et
stadig økende akkumulert premieavvik og et voksende gap mellom resultatet og den reelle
økonomiske situasjonen. For å forhindre svingninger fra år til år, bør årets premieavvik
avsettes til fond samme året som det produseres. Da vil det være amortiseringsbeløpet som
belastes resultatet. Kommunen reduserer også risikoen for disponering av midler som ikke
finnes likviditetsmessig, og man sørger for å ha dekning på fond for påfølgende års
amortisering.
For å oppnå et økonomisk handlingsrom bør kommunen tilpasse seg et netto driftsresultat på
3 prosent.

Innledning / bakgrunn
Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å se hvilken effekt 1 års amortisering av
premieavvik har på netto driftsresultat. Det er ønskelig å se hvordan premieavviket slår ut for
Ringerike kommune, og hvor stort overskuddet i kommunen må være for å håndtere en så
kort amortiseringstid. Oppdraget er altså å se nærmere på hvor stort overskuddet må være
hvis amortiseringstiden for premieavvik reduseres til ett år for premieavvik oppstått 2015 og
senere.
Akkumulert premieavvik har nå blitt så stort, og det er et bevis på at premieavviksordningen
ikke virker etter hensikten. Hensikten var å jevne ut pensjonskostnadene over tid slik at
kommunene lettere kunne håndtere svingninger i premieinnbetalingene. Historiske data viser
imidlertid at det er de konstante positive premieavvikene i løpet av denne tiden som har blitt
den store utfordringen.

Beskrivelse av saken
Definisjoner og forutsetninger
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Årets premieavvik er enkelt sagt årets premieinnbetaling minus netto pensjonskostnad.
Pensjonspremien og pensjonskostnaden fremkommer blant annet som et resultat av
aktuarberegninger og en rekke antakelser om utviklingen av pensjonsgrunnlag og
premiereserve samt premiesatsene.
Det vil ikke være lett å skaffe tilveie disse fremtidige forventningene fra 2016 og frem til og
med 2019. Det er utfordrende å anslå forutsetningene for beregning av pensjonskostnader,
herunder spesielt renter og lønnsvekst. Derfor er det gjort noen helt enkle forutsetninger om
årlige premieavvik for årene 2016-2019. Selv om disse forutsetningene skulle vise seg å være
feil, vil dette eksempelet likevel vise en effekt som bokføringen av premieavvik har på netto
driftsresultat. Det kan også fastslås at jo større forskjellene er på de årlige premieavvikene,
desto større vil svingningene på netto driftsresultat være.
Nedenfor gjengis de forenklede forutsetningene som er gjort i forbindelse med denne saken:
 1 års amortisering fra 2016 for premieavvik oppstått i 2015 og senere
 Årets premieavvik inneværende år settes lik anslaget og prognosen fra KLP som kom
nå i april
 Årets premieavvik i oddetallsårene 2017 og 2019 settes lik 5 millioner kroner (5,7
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift)
 Årets premieavvik i partallsårene 2016 og 2018 settes lik 20 millioner kroner (22,8
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift)
 Årets premieavvik i SPK settes lik null fra og med 2015 til og med 2019
Årlig premieavvik for ordningen i SPK forutsettes å være null i perioden 2015-2019 da vi
verken har noe grunnlag for å vite om det blir negativt eller positivt. Det har variert fra
omtrentlig 3 millioner kroner i negativt avvik til om lag 3 millioner kroner i positivt avvik fra
ordningen ble innført. Premieavvikene i SPK er relativt små i forhold til KLP.
I eksemplet vårt vil det kun være amortisering av tidligere års avvik som er med for SPK sin
del. Premieavviket i SPK har hatt motsatt effekt av den i KLP, det vil si at amortiseringen har
positiv effekt (inntektsføring) fordi avviket tidligere er utgiftsført, men som sagt er disse
beløpene små sammenlignet med KLP. Ordningen for lærere gjennom SPK kan med andre
ord sies å ha fungert mer i tråd med den opprinnelige hensikten. Akkumulert premieavvik i
SPK er balanseført med om lag 10 millioner kroner på gjeldssiden, og totalt går dette til
fratrekk mot balanseført premieavvik i KLP på 197,5 millioner kroner på fordringssiden av
balansen.
Ved å se på de historiske tallene for premieavvikene i KLP-ordningen, ser man at beregnet
årlig premieavvik ofte er høyere i partallsår. Det er fordi det er hovedoppgjør i disse årene.
Derfor er det gjort en forutsetning om høyere årlige premieavvik i årene 2016 og 2018.
Årets premieavvik har variert kraftig gjennom den perioden ordningen har eksistert; fra et
negativt premieavvik i 2005 på 10,6 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift (for øvrig det
eneste året med negativt avvik) til det største positive premieavviket i 2012 på hele 82,7
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift.
Variasjonen i årlig premieavvik gjennom disse årene har dermed vært over 90 millioner
kroner. Ettersom de årlige premieavvikene har variert så voldsomt, er våre forutsetninger
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høyst usikre da vi forutsetter en langt mindre variasjon i premieavvikene enn det de historiske
dataene forteller oss.
Hva må overskuddet være med 1 års amortisering?
Nedenfor følger tabell over forutsatt årlig premieavvik, amortisering av tidligere års
premieavvik og netto bokført premieavvik for årene 2015-2019.
premieavvik og netto driftsresultat
årets premieavvik KLP
årets premieavvik SPK
amortisering KLP
amortisering SPK
netto premieavvik (negativt)
netto premieavvik inkl arbeidsgiveravgift
netto driftsresultat 1,75 % av 2 mrd
måleindikator netto driftsresultat

*2015
2 693 619
-22 524 033
995 899
-18 834 515
-21 490 182
-35 000 000
-56 490 182

2016
20 000 000
-25 217 651
995 899
-4 221 752
-4 817 019
-35 000 000
-39 817 019

2017
5 000 000
-42 524 032
995 899
-36 528 133
-41 678 600
-35 000 000
-76 678 600

2018
20 000 000
-26 268 803
907 372
-5 361 431
-6 117 393
-35 000 000
-41 117 393

2019
5 000 000
-41 135 962
1 096 439
-35 039 523
-39 980 096
-35 000 000
-74 980 096

positive tall er inntektsføring og negative tall er utgiftsføring
*se lenger ned i saken om nytt anslag/prognose fra KLP

Som tabellen viser varierer bokføringen av premieavvik veldig mye fra år til år. I 2016 vil
kravet til netto driftsresultat være like under 40 millioner kroner. Resultatet av nytt produsert
premieavvik i 2016 på 20 millioner kroner og amortisering av tidligere års premieavvik
utgjør om lag 4,8 millioner kroner (kostnad fordi amortiseringen er litt høyere). Det nye
produserte premieavviket kan med andre ord sies å hjelpe til på bunnlinjen i 2016, men dette
premieavviket må amortiseres i sin helhet i 2017. I 2017 er det heller ingen hjelp å få i nytt
produsert premieavvik, slik at netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift som må
kostnadsføres kommer på om lag 41,7 millioner kroner. Når dette beløpet legges til de 35
millionene som utgjør nytt anbefalt netto driftsresultat, fremkommer kravet til kommunens
overskudd for 2017. Det utgjør så mye som76,7 millioner kroner. Det er de samme
mekanismene som slår inn for 2018 som i 2016, og for 2019 som for året 2017.
Netto bokført premieavvik vises i tabellen som utgiftsføringer i alle årene. Det er fordi årets
premieavvik ikke er forutsatt høyere enn 20 millioner kroner. Hvis forventet premieavvik i
2016 hadde vært 40 millioner kroner, ville bokføringen av premieavvik gitt en netto
inntektsføring på nesten 16 millioner kroner, og overskuddskravet ville «bare» ha vært på 17
millioner kroner. Utgiften blir veldig høy året etter et høyt premieavvik, og resultatkravet i
2017 ville vært på nesten 100 millioner kroner.
Ved overgang til 1 års amortisering ser man tydeligere hvordan årets premieavvik påvirker
driftsresultatet det påfølgende året. Jo større årets premieavvik er, desto større belastning blir
det på netto driftsresultat året etter. Kravet til netto driftsresultat vil altså variere i takt med
nytt produsert premieavvik året før, det vil si at størrelsen på resultatsvingningene avhenger
av størrelsen på det nye produserte premieavviket.
Anbefalt netto driftsresultat for kommunene er av Teknisk Beregningsutvalg (TBU) redusert
fra 3 prosent til 1,75 prosent. Årsaken til dette er at momskompensasjonen på investeringer er
flyttet fra drift til investeringsregnskapet. Anbefalt netto driftsresultat i prosent av
driftsinntekter på for eksempel 2 mrd. kroner tilsvarer om lag 35 millioner kroner. I
eksemplet vårt varierer resultatkravet fra 39,8 millioner kroner i 2016 til 76,7 millioner
kroner i 2017. Gjennomsnittet for årene 2016-2019 er drøyt 58 millioner kroner. Det vil si at
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gjennomsnittlig netto driftsresultat i årene 2016-2019 må være tett oppunder 60 millioner
kroner. Det tilsvarer 3 prosent av driftsinntekter på 2 mrd. kroner.
Forskjellen mellom nytt og tidligere prosentmessig anbefalt nivå til netto driftsresultat er
forskjellen mellom 60 millioner kroner og 35 millioner kroner, det vil si 25 millioner kroner.
Gjennomsnittlig netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er for perioden 2016-2019 drøyt
23 millioner kroner i eksemplet vårt i tabellen. Dette viser at bokføringen av netto
premieavvik (negativt) etter overgang til 1 års amortisering samsvarer ganske godt med ny
anbefaling fra TBU.
Ved å tilpasse driften til et nivå på 3 prosent netto driftsresultat vil kommunen være på god
vei til en sunn økonomi. Da vil kommunen være både innenfor det nye anbefalte nivået om et
driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene og i tillegg klare de årlige
amortiseringskravene av akkumulert premieavvik.
Akkumulert premieavvik
Det totale akkumulerte premieavviket gir et bilde på de pensjonsutgiftene som er påløpt og
betalt, men som ennå ikke er kostnadsført i kommunens regnskap. Kommunens virkelige
netto driftsresultat gjennom årene 2002-2014 har altså vært 187,5 millioner kroner dårligere
når premieavviket holdes utenfor.
De høyeste premieavvikene som er ført så lenge premieavviksordningen har eksistert, var i
2012 og 2014. Disse var positive premieavvik i den forstand at de ble inntektsført i
regnskapet, og bidro til tilsvarende forbedring av kommunens netto driftsresultat i disse to
årene. Men når premieavviket fra 2012 og 2014 skal amortiseres i årene fremover, skaper de
store utfordringer for kommunens handlingsrom. Det er faktisk premieavvikene i disse to
årene som stiller de høyeste kravene om økning i netto driftsresultat for å håndtere og innfri
amortiseringsforpliktelsene. Årlig amortisering av premieavvikene som oppstod i 2012 og i
2014 utgjør alene over 17 millioner kroner, og må belastes kommunens regnskap hvert år
inntil 2014-avviket er ferdig amortisert i 2021 og 2012-avviket er ferdig amortisert i 2022.
For øvrig vil amortisering av premieavvik opphøre etter 2025 for premieavvik oppstått i
perioden 2002-2010. Premieavvikene oppstått i perioden 2011-2013 vil være amortisert i
løpet av 2023.
Avsetning til fond
For å dempe de store variasjonene i netto driftsresultat fra et år til det neste, anbefales
fondsavsetning av årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift. Når årets premieavvik avsettes
til fond, kan tilsvarende beløp benyttes påfølgende år til amortiseringen av inneværende års
premieavvik. Jo større de årlige premieavvikene blir, dess viktigere blir det å sørge for
avsetning til fond. Dersom slike midler ikke avsettes, kan belastningen bli så stor det
påfølgende år, at det vil gå ut over kommunens tjenestetilbud.
En skulle tro at 1 års amortisering skulle sørge for at kommunen nesten skulle komme i
balanse med de pensjonsutgiftene som ennå ikke er kostnadsført. Men selv ikke 1 års
amortisering kan forhindre at det enkelte år kan oppstå et stort resultatmessig overskudd som
følge av bokføring av premieavvik. Det vil være tilfelle i år som får et stort produsert
premieavvik. Da er det viktig å avsette dette beløpet for å bruke til neste års amortisering, slik
at det ikke disponeres i driften.
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Nytt anslag og prognose fra KLP - betydelig reduksjon i årets pensjonspremie
Kommunen mottok nye anslag og oppdaterte prognoser for 2015 fra KLP den 21. april i år.
Det er betydelig endringer i premien sammenlignet med anslagene fra september i fjor. Det
skyldes i hovedsak følgende forhold:
 Lavere reguleringspremie (lønnsoppgjør)
 Høyere tilbakeført overskudd
 Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i 2014 som vil bli
tilbakeført i år
De nye oppdaterte prognosene fra KLP bedrer kommunens likviditet. Premieinnbetalinger for
2015 til KLP blir betydelig lavere enn det som ble forventet i september 2014.
Premieinnbetalingene til KLP forventes å bli om lag 46 millioner kroner lavere enn hva som
ble anslått i september i fjor. Det betyr at likviditetsprognosen forbedres tilsvarende dersom
den oppdaterte prognosen fra KLP slår til. Lavere premieinnbetalinger er positivt både for
resultatet og for likviditeten.
Lavere premieinnbetalinger påvirker imidlertid premieavviket tilsvarende. Lavere produsert
premieavvik i 2015 betyr lavere inntektsføring og er dermed negativt for resultatet, men ikke
for likviditeten.
Netto driftsresultat endres altså ikke som følge av en betydelig reduksjon i premieinnbetaling
og dermed forbedring av likviditeten. I en regnskapsmessig optimal verden, skulle netto
driftsresultat og likviditeten fulgt hverandre.
I tabellen ovenfor vises kravet til netto driftsresultat i 2015 som 56,5 millioner kroner. Det er
summen av nytt anbefalt nivå på netto driftsresultat på 35 millioner kroner og netto
premieavvik (negativt) på 21,5 millioner kroner. De nye anslagene fra KLP skal som sagt i
seg selv ikke ha noen innvirkning på netto driftsresultat. Årsaken til at resultatkravet i
eksemplet vårt er om lag 20 millioner kroner mer enn budsjettert, er det for tidlig å si noe om.
Det har uansett ikke noe å gjøre med 1 års amortisering da dette først forutsettes fra 2016.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler å tilpasse driften slik at et netto driftsresultat på 3 prosent av
driftsinntektene kan oppnås. Med et slikt driftsresultat skal det være mulig å håndtere 1 års
amortisering fra 2016 for premieavvik oppstått i 2015 og senere. Videre anbefales avsetning
til fond av årets premieavvik.

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.
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Ringerike kommune, 28.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Kommunebarometeret 2015
Arkivsaksnr.: 15/4179

Saksnr.: Utvalg
53/15
Formannskapet
70/15
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – tas til orientering

Beskrivelse av saken
Kommunal Rapport lager hvert år en analyse av innrapporterte KOSTRA- tall og rangerer
kommunene etter disse. Ringerike kommune har valgt å benytte seg av denne tjenesten og
mottar en analyse av kommunens tall sammenlignet med resten av kommunene i Norge.
Foreløpige KOSTRA- tall blir offentlig gjort den 15. mars hvert år og endelige KOSTRAtall publiseres fra SSB den 15. juni hvert år. Analysen som vedlegges denne saken er basert
på foreløpige KOSTRA- tall publisert 15. mars.
Ringerike kommune rangeres i barometeret på plass nummer 268 etter justering for
disponibel inntekt og nummer 333 uten denne justeringen. Hovedkonklusjonene basert på
nøkkeltall for kommunen er:
Skoleresultatene er bra på 5. trinn, deretter faller det betydelig til et lavt nivå på 10. trinn.
Hvorfor må det være slik? Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er
omtrent som snittet
Litt mer hjemmebasert eldreomsorg enn i normalkommunen. Lite tid med lege og
fysioterapeut på sykehjem. Mange har trygghetsalarm, målt mot hvor mange over 80 som
bor hjemme
Bemanningen i barnehagene ble enda dårligere i fjor. Hva har det å si for kvaliteten?
Folk går veldig lenge på sosialstønad – må det virkelig være slik?
Korrigert netto driftsresultat var svakt også i fjor, men oppsamlet underskudd er borte
Kostnadene i grunnskolen er lave, og faller. Pleie og omsorg og barnehagene blir klart
dyrere
Analysen sier også:
Nøkkeltallene gir Topp 100-plassering innen saksbehandling. Kommunen kommer også
ganske godt ut innen barnevern, økonomi og kostnadsnivå. Ringerike havner langt nede på
tabellen innen barnehage, helse, sosialtjeneste og kultur. Totalt er profilen noe svakere enn i
normalkommunen. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt. I
totaltabellen – og bare der – justerer vi for kommunens inntektsnivå. Det fører Ringerike et
godt stykke høyere på tabellen.
Husk: Dette er en rangering, ikke en kvalitetsvurdering. Ligger kommunen langt nede på et
område, er det sannsynlig at det er noe å lære av andre, men det betyr ikke automatisk at
kvaliteten i den leverte tjenesten er dårlig.
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Rådmannens vurdering
Kommunebarometeret er et godt bidrag inn i egne analyser for å videreutvikle kommunens
tjenester. Samfunnet rundt oss er i konstant endring og det er viktig at de kommunale
tjenestene blir tilpasset innbyggernes behov på en best mulig måte innenfor de ressurser som
til enhver tid er tilgjengelig. KOSTRA- tallene bidrar til at kommuner kan lære av hverandre
og utvikle tjenestene i best mulig retning basert på andres og egne erfaringer.

Vedlegg
*Kommunebarometeret 2015 – foreløpig analyse hovedtall

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
Arkivsaksnr.: 15/4429

Saksnr.: Utvalg
61/15
Formannskapet
71/15
Kommunestyret

Arkiv: F31

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når det
gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i
utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de
volumer departementet skissere i sin henvendelse.
2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at bosatte
flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester ut over
den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette gjelder
spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det videre
planarbeid.
3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og arbeid
skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den skisserte
grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine liv. De
trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de ønsker,
eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette.

Beskrivelse av saken
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23.4.2015,
anmoder statsråden om en tilbakemelding om hvor mange flyktninger Ringerike kommune
kan bosette i løpet av 2015 og 2016 (vedlagt). Dette grunnet flyktningkrisen i Syria og
Middelhavet.
Ringerike kommune har tidligere forpliktet seg til å motta 45 flyktninger (i tråd med UDIs
anmodning) for bosetting i 2015 og 45 flyktninger for bosetting i 2016. UDI har justert sin
anmodning for 2015 til 56 flyktninger i 2015 og departementet ønsker at ytterligere 15
flyktninger skal mottas i 2015, - til sammen 71 flyktninger for bosetting. For 2017 ønsker
departementet en samlet bosetting i Ringerike kommune på 59 flyktninger. Departementet
presiserer at disse tallene er basert på det antall departementet antar kommunen kan ta imot.
Rådmannen har bedt om en status når det gjelder arbeidet med bosetning av flyktninger i
kommunen, sett fra Navs perspektiv. Det viser seg at Ringerike kommune har et etterslep på
bosettinger i 2015, da flere av de flyktningene som skulle komme til Ringerike ble værende i
Tyrkia, da de ikke fikk klargjort nødvendige dokumenter. Målet med å oppfylle
bosettingskravene fra 2014-2015 står likevel fast og skal nås.

Side 20

Sak 71/15
Leder av NAV peker på fire hovedområder som er utfordrende når det gjelder mottak av
flyktninger for bosetting:
1.
2.
3.
4.

Bolig
Arbeidsmarkedet
Økonomi
Organisatoriske utfordringer

Bolig:
Det er fattet vedtak om at flyktningene skal bosettes i kommunalt disponerte boliger. Det er i
dag ventelister på boliger. Det skal også fremskaffes boliger til andre vanskeligstilte på
boligmarkedet innenfor samme boligportefølje (f.eks. barnefamilier). Boligsosialt team har
stort nettverk blant private utleiere og god oversikt over boligvirkemidler som kan bidra til å
løse boligproblemer. Dette sammen med det vi vurderer som god og effektiv logistikk med
hensyn til boligene som tildeles, gjør at NAV med sikkerhet kan si at det pr. i dag ikke er
mulig å bosette flere flyktninger uten å kjøpe flere boliger som er tilpasset gruppen i størrelse
og beliggenhet. Det må vurderes om dette kan realiserer raskt nok, samtidig som det også ta
hensyn til at leienivået på boligene til denne gruppen leietakere bør være moderat.
Arbeidsmarkedet:
Arbeidsmarkedet i Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Det kreves
som oftest gode norskkunnskaper og spesiell fagkompetanse i stillinger som lyses ut. Det er
likevel et underliggende marked hvor det er muligheter for arbeidssøkere uten
fagkompetanse. Flyktningene opplever likevel at de ofte ikke når opp i konkurranse med
andre arbeidssøkere som har bedre norskkunnskaper.
Økonomi:
Det ble i 2014 utbetalt kr 800 000,- mer i sosialhjelp til denne gruppen enn året før. Dette er
en gruppe som etter endt introduksjonsordning sjelden klarer seg uten NAVs bistand,
økonomisk og praktisk. En stor andel har behov for fortsatt kvalifisering, spesielt i forhold til
språk og arbeid, før de kan nyttiggjøre seg den bistanden NAV kan gi i forhold til arbeid og
aktivitet. Dette er et kommunalt ansvar som det per i dag ikke er gode løsninger på. Dette
fører til at mange forblir mottakere av sosialhjelp også etter at fem-års perioden for tilskudd
fra IMDI er forbi.
Organisatoriske utfordringer i NAV Ringerike
NAV Ringerike har i dag 1,5 kommunale lederressurser og ivaretar store fagområder som
flyktning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, boligtildeling, i tillegg til gjeldsrådgivning og
husbank. Den statlige lederandelen er 2,5. Flyktningeområdet er stort, komplisert og
mangfoldig. Vi ser allerede nå behov for å vurdere å skille ut egne lederressurser til dette
området for å kunne ivareta det på en forsvarlig måte j.fr de kravene som skal oppfylles.
Ved en økning i antall bosettinger vil personal og saksområdet bli så vidt stor og omfattende
at man må vurdere organiseringen videre. Praktisk sett er det heller ikke kontorplasser til
flere ansatte innenfor dagens rammer.
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Rådmannens vurdering
Verden opplever i dag en flyktningkatastrofe som vi må helt tilbake til 2. verdenskrig for å
finne maken til. Media bringer hendelsene nært inn på oss, og viljen til å hjelpe er uttalt fra
de fleste. Situasjonen i Middelhavet er kjent, og de signaler IMDi gir i forhold til Syria og
nabolandene er mer enn alvorlige.
I denne situasjonen er det kommunene som sitter med løsningen/nøkkelen for hva den norske
stat kan gjøre. Ringerike kommune er hverken bedre rustet eller dårligere stilt enn andre
kommunen for å ta sin del av dette ansvaret. De utfordringer som beskrives er noe samtlige
sammenlignbare kommuner opplever, men rådmannen synes allikevel det er riktig og viktig
at disse betraktninger framføres for departementet.
De statlige økonomiske insitamenter er styrket. Integreringstilskuddet for enslige voksne er
økt fra kr. 666 800,- til kr. 717 600 i 2014, og ytterligere til kr. 746 200 i 2015. Dette
tilskuddet utbetales over fem år. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Husbankens tilsagnsramme er også økt
med til sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for
vanskeligstilte.
Rådmannen er klar over at spesielt flyktningene fra Syria vil trenge tjenester fra mange
enheter i Ringerike kommune. De signaler som kommer tilsier at disse menneskene er svært
traumatiserte, ikke bare fysisk, men også psykisk. Det vil her være behov for
helsetjenester/spesialisthelsetjenester i større grad, og det er særdeles viktig at disse
menneskene ikke blir sittende fast på mottak.
Rådmannen anbefaler at det fattes politisk vedtak slik innstillingen tilkjennegir.
Formannskapets vedtak vil bli oversendt departementet med forbehold om endelig
behandling i kommunestyret, som er to dager etter formell svarfrist.

Vedlegg
 Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av
23.4.2015
Ringerike kommune, 11.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Høring -Helligdagsloven og søndagsåpne butikker.
Arkivsaksnr.: 15/3256

Saksnr.: Utvalg
72/15
Kommunestyret

Arkiv: 00 &13

Møtedato
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune ønsker ikke søndagsåpne butikker.
Ringerike kommune støtter ikke forslaget om å gi den enkelte kommune adgang til å tillate
søndagsåpne butikker.

Beskrivelse av saken
Kulturdepartementet har i høringsnotat av 27. mars bedt om kommunenes syn på å endre
helligdagslovgivningen, slik at alle fast utsalgssteder kan holde åpent på søndager.
Dersom det åpnes for søndagsåpne butikker vil regjeringen fortsatt videreføre dagens
unntaksregler, slik at planteutsalg, «Brustad-bu», bensinstasjoner osv. kan holde åpnet på
helligdager.
Regjeringen ønsker også innspill fra kommunen hvorvidt den enkelte kommune skal ha
beslutningsmyndighet til å avgjøre om butikkene skal kunne holde åpent på søndager.
Det er i dag Fylkesmannen som avgjør dette, etter søknad fra kommunen.
Regjeringen åpner ikke for at kommunene kan skjerpe inn dagens ordning, selv om de skulle
få avgjørelsesmyndighet.
Departementet mener at:
 tilbud og etterspørsel vurderes som bedre egnet, enn lovverk, til å regulerer
åpningstidene.
 butikkene i prinsippet selv vil ta stilling til når de vil holde åpent. Dette innebærer
avbyråkratisering, likebehandling og forenkling.
 det er behov for endring på grunn av forbrukernes endrede handelsmønster.
 søndagsåpne butikker ikke forstyrrer helligdagsfreden.
Det er ingen ting til hindre for at butikkene kan holde åpent i kirketiden.
 dagens bestemmelser gir konkurransevridning og forskjellsbehandling.
 forbrukere har bedre tid på søndager, og slik kunne etterspørre varer over et større
geografisk område
 for en del forbrukere vil forslaget medføre lettere tilgang til et bredere vareutvalg.
 forslaget kan føre til en viss økning i omsetningen.
 nettovirkning på lengre sikt vil være usikre, men det antas at
kostnadene/prisøkningene ikke blir store.
 forslaget vil gi større og færre vareutsalg, slik at de minst lønnsomme bedriftene
forsvinner.
 forslaget vil føre til mindre grensehandel og e-handel.
 forslaget vil føre til større slag til turister i de store byene.
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 på lang sikt kan forslaget føre til rekonstrueringer av næringen og gi nye muligheter
for arbeid.
Konsekvensutredning:
Departementet har ikke konsekvensutredet forslaget.
De sier i sitt høringsnotat at konsekvensen vil vise seg etter hvert.
Samfunnsmessige beregninger:
Det er ikke foretatt noen beregninger for å kartlegge den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten.
Departementet antar at for deler av næringen vil forslaget føre til økt lønnsomhet på grunn av
økte markedsandeler. Andre kan på sin side få redusert lønnsomhet på grunn av økt
konkurranse og økte lønnskostnader.
For noen arbeidstakere vil forslaget være positivt ved at det gir nye muligheter for arbeid.
Andre vil oppleve det som en byrde å måtte jobbe søndager.
Miljøhensyn:
Når det gjelder miljøhensyn viser departementet til Handelens samarbeidsutvalg (HSU) sin
rapport som viser at forslaget vil medføre en økning av CO2-utslipp (20 000 tonn CO2ekvikvalenter pr år) som følge av at flere reiser til jobb på søndag, samt økning i
varetransport.
Konkurransevirkninger:
Departementet har fra HSU mottatt en foreløpig rapport hvor det pekes på økt risiko for
handelslekkasje, og dermed økt konkurranse for butikkene i distriktene. Samtidig
fremkommer det at søndagsåpne butikker kan gi økt mulighet for salg til turister og til
utenbygdsboende.
Forenkling:
Etter dagens lov har Fylkesmannen oppgaver knyttet til søknader om dispensasjon fra
påbudet om å holde søndagsstengt. Disse sakene har ikke stort omfang, så det antas at
innsparingen hos Fylkesmannen vil være begrenset om det åpnes opp for søndagsåpne
butikker.
Videre viser departementet at politiet i dag håndhever helligdagsloven. Det har ikke vært
mange saker om brudd på bestemmelsene om salg fra fast utsalgssteder som har blitt
etterforsket av politiet. Dette har blant annet sammenheng med ressurssituasjonen og
prioriteringer hos politiet. Konsekvensen for politiet vil også ha begrenset omfang.
Dersom kommunene selv skal treffe vedtak om å utvide rammer for butikkåpent på
helligdager, vil dette medføre en økning i kommunens arbeidsoppgaver. Det antas at denne
økningen vil bli relativt begrenset.
FAFO har i sitt notat 2015:30 utredet arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker.
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Første kvartal 2014 var 367 000 personer sysselsatt i varehandelen.
Av disse er 245 000 eksponert for søndagsarbeid.
Utover de 245 000 er 45 000 personer som jobber med tjenester som renhold, vakttjenester,
verditransport, varetransport, vaktmestertjenester osv. eksponert for søndagsarbeid. Samlet
sett vil søndagsåpne butikker omfatte om lag 290 000 sysselsatte. Dette tallet innebefatter
også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag (bensinstasjoner, små matbutikker,
kiosker osv.).
Økt sysselsetting:
Danmark endret sin lov høsten 2012. Det viser seg at omsetningen ikke har økt, ei heller
sysselsettingen. Derimot har omsetningen i helgene økt, og den gikk tilsvarende ned på
ukedagene. Resultatet er at danske varehandelansatte jobber mer i helgene, men det har ikke
blitt flere av dem.
Selv om 1/3 av ansatte innenfor detaljhandel er studenter (34%) står de kun for 1/5 (19%) av
arbeidstimene.
Studentene teller 55 000 personer, og behovet er på 245 000 arbeidstakere.
Dette betyr at det vil være de tradisjonelle heltids- og deltidsansatte som ville måtte ta dekke
opp timene ved utvidet åpningstid.
Innen detaljhandel er den typiske ansatte en ung kvinne som jobber deltid.
Det vil med andre ord være flest kvinner som må jobbe søndager.
Drift på søndager vil medføre høyere kostnader. Kostnader og inntekter må på sikt balansere.
En effekt kan være at deler av faghandelen begynner å stenge på de første ukedagene, en
annen er at man på sikt vil måtte stenge ned de seneste kveldstimene på ukedagene.
Frihet til å holde åpent? Bislett-prinsippet:
Det at man tillater butikker og forretninger å holde åpent, er ikke det samme som å si at disse
har plikt til å gjøre det. Samtidig er det slik at konkurransesituasjonen mellom
forrretningsaktørene fort vil kunne medføre at noen må holde søndagsåpent for å
opprettholde sin markedsandel og inntjening. Det Gudmund Hernes kaller Bislett-prinsippet
for frihet, er en god metafor å ha med seg her. Den går ut på at den aller første som reiser seg
på tribunen, ser bedre. Når førstemann reiser seg, vil andre som ser dårligere, tvinges til det
samme. Til slutt kommer man ut dårligere enn det som opprinnelige utgangspunktet. Ingen
ser bedre, men man har tvunget hverandre til å stå.
Organisert arbeidsliv – en selvfølge?
Konkurransen i arbeidsmarkedet dreier seg som forholdet mellom tilbud og etterspørsel av
arbeidskraft, forholdet mellom uorganiserte og organiserte bedrifter eller mellom tariffbudne
og ubudne virksomheter, det være seg på lønnssiden eller når det gjelder regulering av
søndagsarbeid i lov (AML.) versus i avtaleverket. Varehandelen er blant de næringene som
på arbeidstakersiden har svakest organisasjonsgrad – mellom 22 og 23 prosent.
Arbeidsgiversiden er derimot langt bedre organisert.
Siden tariffavtalene har bestemmelser som gjelder søndagsarbeid kan dette føre til at de
organiserte bedriftene blir skadelidende grunnet svekket konkurransekraft.
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Blir mandag den nye søndag?
De danske erfaringene så langt har vist at omsetningen ikke har økt, det har heller ikke
sysselsettingen. Derimot har handelen flyttet seg til helg.
Man kan velge å holde stengt i perioder med lite salg – det være seg sene kveldstimer – eller
kort og godt stenge én dag i uken. Legger man omsetningen til grunn, peker mandagene seg
ut. En effekt er derfor at mandag kan ende opp som den nye søndag.
På vegne av Handelens samarbeidsutvalg (Coop, Virke, Handel- og Kontor) har
konsulentfirmaet Damvad utarbeidet en konsekvensanalyse.
Damvad mener at mer enn 22 000 ansatte i varehandelen vil miste jobben om det blir tillatt
med søndagsåpne butikker. Dette som følge av økte kostnader, blant annet til lønn, mens den
totale omsetningen for bransjen vil stå stille.
Damvad sier videre at den totale sysselsettingen i varehandelen ikke vil gå ned, men det vil
ikke bli like mange hoder.
Damvad sier at dersom man liberaliserer åpningstidene i Norge, vil dette være
sammenlignbart med hva som har skjedd i Danmark.
Som FAFO viser Damvad til at i Danmark har endringene ført til at kjøpesentrene har økt sin
omsetning, på bekostning av de små butikkene i distriktene og i bysentra. Mange små
butikker har måttet legge ned, og selv om det er frivillig å holde åpent på søndag, gjør alle
det.
Mange fast ansatte faglærte har mistet jobbene sine, mens det har blitt ansatt flere unge
arbeidere.
Ringerike Næringsforum, Sentrumsgruppen har, etter oppfordring fra rådmannen,
kommet med uttalelse til høringsnotatet.
Sentrumsgruppen sier et ubetinget nei til søndagsåpen butikker.
Sentrumsgruppen mener at søndagsåpne butikker ikke bidrar til økonomisk bærekraftige
bysentra eller til positiv utvikling av sentrum. Søndagsåpne butikker vil i hovedsak komme
andre enn de små og frittstående butikkene til gode, og dermed undergrave sentrum som
byens hovedarena for handel, kultur og opplevelse.
Sentrumsgruppen viser til at 70% av norsk varehandel ikke ønsker søndagsåpne butikker,
men 19% er positive eller «noe positive» (undersøkelse fra Norsk Ledelsesbarometer i 2013).
Sentrumsgruppen poengterer at søndagsåpne butikker vil ramme mindre nisje-, spesial,- og
fagbutikker i sentrum spesielt hardt. Sentrumsgruppen ber kommunestyret om å fremme
forslag om å si nei til søndagsåpne butikker.

Rådmannens vurdering
Totalt vil ca. 290 000 ansatte bli eksponert for søndagsarbeid som følge av søndagsåpne
butikker. Erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker betyr butikkdød i distriktene
og blant småbutikkene, det går utover lønnsomhetene for varehandelen generelt, og det blir
ikke flere ansatte.
Ved å tillate søndagsåpne butikker vil sentrumsbutikkene i Ringerike bli hardt rammet.
Handelslekkasje til Sandvika og Drammen vil nok føre til at Kuben senter kommer til å måtte
holde åpent, noe som igjen vil tvinge sentrumsbutikkene til å følge etter.
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Søndagsåpne butikker vil føre til en konkurransevridning som gjør at butikker utenfor Kuben
senter, vil få utfordringer, da forutsetningene for bærekraftig butikkdrift er totalt forskjellig.
Rådmannen ønsker at vi skal satse på et levnede bysentrum, hvor de frittstående butikkene
lever i sameksistens med Kuben.
Rådmannen ønsker ikke en utvikling der fagarbeidere skal miste jobbene sine, for å bli
erstattet med unge arbeidere.
Med dagens åpningstider er det allerede gode muligheter for de yngre å ha en ekstrajobb ved
siden av studiene, dersom de ønsker det.
Rådmannen ser viktigheten av et organisert arbeidsliv. FAFO sin rapport viser at det er de
organiserte arbeidsgiverne som vil bli tapende på grunn av tariffestede bestemmelser med
hensyn til økt lønn for arbeid på helgedager.
Dersom arbeidsgiverne ikke lenger ser seg i stand til å være organisert, kan dette føre til økt
sosial dumping og useriøs drift innen varehandelen og andre typer bedrifter som
vektertjeneste, renhold og varetransport.
Rådmannen mener at man med dagens ordning og åpningstider, ivaretar forbrukernes behov
for å få handlet.
HSU sin beregning viser at økt transport vil føre til en økning av miljøgass med 20 000 tonn
CO2-ekvikvalenter pr år.
Forslaget om søndagsåpent er derfor direkte kontraproduktivt for arbeidet med å få ned
klimagassutslippene.
Rådmannen mener videre at det ikke bør gis anledning til at den enkelte kommune kan
avgjøre hvorvidt butikker skal ha søndagsåpent.
Det er viktig å ha et lovverk som sikrer like vilkår for varehandelen, uavhengig av
kommunetilhørighet.
Flertallet av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, interesseorganisasjoner og
forbrukere ønsker ikke søndagsåpne butikker, og rådmannen deler deres syn.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til søndagsåpne butikker, og samtidig si nei til
forslaget om å gi den enkelte kommune anledning til å gi tillatelse til søndagsåpne butikker.

Trykte vedlegg
Uttalelse fra Ringerike Næringsforum, sentrumsgruppen.

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.
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Regjeringen. Høringsnotat.
FAFO. Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker.
Damvad. Metodenotat søndagsåpne butikker.

Ringerike kommune, 12.05.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
Arkivsaksnr.: 15/3933

Saksnr.:
25/15
54/15
73/15

Arkiv: 040

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.05.2015
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.

Beskrivelse av saken
Frivilligsentralen ønsker å inngå en partnerskapsavtale med Ringerike kommune, både for å
sikre forutsigbarhet og felles fokus på felles mål. Slike avtaler er blitt mer og mer vanlig
mellom frivilligsentraler og kommunene.

Rådmannens vurdering
Samarbeid med frivilligheten er gode, viktige og nødvendige supplement til den offentlige
omsorgen, og vil i fortsettelsen kunne bli avgjørende for hvordan kommunen greier å
imøtekomme de krav og behov som morgendagens samfunn vil representere.
Gjensidig og forpliktende samarbeid vil være avgjørende for sammen å oppnå felles mål.
Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de
som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand, og en partnerskapsavtale vil være et
godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet.
Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til partnerskapsavtale godkjennes. Forslaget er
utarbeidet i samarbeid med daglig ledelse og styrerepresentanter i Ringerike frivilligsentral.

Vedlegg

 Forslag til»Partnerskapsavtale».
Ringerike kommune, 24.04.2015
Tore Isaksen
Rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Web-overføring av kommunestyremøter
Arkivsaksnr.: 15/3229

Saksnr.: Utvalg
74/15
Kommunestyret

Arkiv: 056

Møtedato
28.05.2015

Forslag til vedtak:
1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på
internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem.
2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,- innarbeides i eksisterende ramme.

Bakgrunn
Visning av politiske møter på internett gjør det mulig for innbyggerne å følge den politiske
debatten hjemmefra via internett. Det muliggjør også deling i sosiale media. Det er viktig at
overføringene har god lyd- og bildekvalitet og legger til rette for interaktivitet.
Kommunestyret har tidligere behandlet sak om webvisning av kommunestyremøter (sak
19/12, 82/13 og 104/13) med vedtak om ikke å etablere et system for weboverføring og
votering.
Saken fremsettes nå på nytt og omhandler kun weboverføring, ikke votering.
Det faste lydutstyret i kommunestyresalen ble oppgradert i 2010, det trådløse utstyret ble
oppradert våren 2012. I april 2015 ble det satt opp ny projektor.
Det er ikke nødvendig med ytterligere oppdatering av lydutstyr eller projektor.

System for weboverføring
Det er innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Når sendingen
er over arkiveres opptaket. Etter møte kan man publisere opptaket med tilhørende saksliste.
Noe merarbeid med tilrettelegging før møtet og redigering i etterkant av møtene kommer i
tillegg, men det vil ikke være behov for flere stillinger for å betjene dette.
Det bør minimum installeres to kameraer i kommunestyresalen, ett for podiet og ett for
talerstolen. Det er mulig å utvide pakken med flere kameraer. Installasjonen er fast på grunn
av innstilling av kameraer og tilkoblinger til separat PC for administrasjon.

Kostnader
Grunnpakke med 2 stk kamera
Driftskostnad pr år inkl. support vedlikehold, integrasjon og lagring
Side 30

kr
kr

66 250,20 250,-
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Integrasjon mot sakssystem, oppsett
PC

kr
kr

15 000,10 000,-

Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) kr 162 250,-

Integrasjon med sakssystem (ESA)
Kommunens sakssystem ESA er godt tilrettelagt for integrasjon.

Finansiering
Drift og investeringer foreslås innarbeidet i eksisterende ramme.

Rådmannens vurdering
Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge politiske møter via internett, styrkes
innbyggernes mulighet til å følge politiske møter. Dette er et godt bidrag til å skape mer
åpenhet i Ringerike kommune.
Rådmannens forslag:
1. Rådmannen anbefaler at det etableres et system med mulighet for weboverføring i
kommunestyresalen.

Ringerike kommune, 18.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien
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Mandat for utvalg for rusproblematikk.
Arkivsaksnr.: 15/1844

Saksnr.: Utvalg
56/15
Formannskapet
75/15
Kommunestyret

Arkiv: 033 &10

Møtedato
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide
delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i
forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger),
Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse
og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter.

Beskrivelse av saken
Da kommunestyret behandlet alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 ble det vedtatt et
forslag om at det skulle nedsettes et ruspolitisk utvalg.
Av ulike årsaker har ikke saken om mandat for utvalget blitt fremmet tidligere, og rådmannen
beklager dette.
Næringslivet har selv plukket ut personene de ønsker skal tiltre utvalget, og valgnemnda har
valgt de politiske representantene.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen har som mål at utvalget fremlegger en orienteringsrapport for de politiske
organer før nytt kommunestyre tiltrer.
Rapporten vil også bli brukt i forbindelse med utarbeidelsen av ny alkoholpolitisk
handlingsplan, som skal være sluttført innen juni 2016.

Ringerike kommune, 16.04.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Arkivsaksnr.: 15/3724

Saksnr.:
22/15
23/15
55/15
76/15

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: H12 &01

Møtedato
12.05.2015
05.05.2015
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale

Beskrivelse av saken
Hole kommune sa opp sin avtale vedr. kjøp av plass ved Hospice-avdelingen ved Austjord
behandlingssenter, og ba om at avtalen reforhandles. Hole ønsket primært en avtale som
muliggjorde at kommunen kun betalte for disponerte plasser, og ikke for de ulemper det
medførte for avdelingen at man måtte holde ledig kapasitet dersom Hole kommune skulle ha
behov. Likeens ønsket man et oppsett som viste hvilke kostnadselementer Ringerike
kommune la inn i de kostnader som inngikk i den prisen som ble forlangt pr. døgn.

Rådmannens vurdering
Kommunestyrets vedtak som åpnet for en langt mer fleksibel bruk av de definerte senger på
Hospiceavdelingen ved Austjord behandlingssenter, muliggjør å imøtekomme Hole
kommunes ønsker som var bakgrunn for kravet om reforhandling.
Rådmannen har basert forslag til ny avtale på en selvkostberegning, der følgende
kostnadsbærere er innregnet:








Lønn
Administrasjon
Andre driftsutgifter
Administrative «over-headkostnader)
Husleie
Vaktmestertjenester
Renhold

Rådmannen vil presisere at dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Austjord
behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når nabokommunen
ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som trenger f.eks.
avlastning. Men avdelingen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for at plass kan stilles til
disposisjon så snart dette er mulig.
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Kommunestyrets vedtak muliggjør at vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune
til andre typer pasienter når forholdene ligger til rette for dette. Dette gjør at
behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når senger ellers ville stå ledige. Dette
innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at nabokommunen som velger å kjøpe et slikt
tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk benyttes.

Vedlegg



Tilbud til Hole kommune
Forslag til ny avtale

Ringerike kommune, 17.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Arkivsaksnr.: 15/4023

Saksnr.:
17/15
57/15
77/15

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
06.05.2015
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.

Sammendrag
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsresultater, læringsmiljø,
gjennomføring, spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for
kalenderåret 2014.
Den viser i hovedsak resultater på og over gjennomsnittet for fylket og landet for
læringsmiljøet i skolene. Det samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på
læringsmiljøet i skolene med tema som klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende
handlinger som mobbing.
De faglige resultatene for 2014 viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og
landet. Dette er litt svakere enn resultatene forrige års rapport viste. Avviket mellom
landssnitt og lokale resultater er størst på nasjonale prøver på 5.trinn og grunnskolepoeng for
det kullet som gikk ut av grunnskolen i 2014.
Skolene vil de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en målsetting
om at resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng for avgangselevene ligger på nivå
med fylket og landet.

Innledning / bakgrunn
Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs.
kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen. Skoleeier
oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.
Data fra Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no) benyttes hovedsakelig som grunnlag for
framstillingen. Andre datakilder som er benyttet er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)
og KOSTRA, den nasjonale elevundersøkelsen og Buskerud fylkeskommune sin
tilstandsrapport.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene. På
de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole ble
lagt ned 01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.
Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å
tilpasse sektoren de gitte rammene.
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Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som
kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på
skolen. For Ringerike er resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet.
Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har elevene
prestert nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike noe
svakere enn landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de
grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig.
Det vurderes som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike
enn både i Buskerud fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i
Ringerike seg fra verken Buskerud eller landet for øvrig. Men når det gjelder
eksamenskarakterer og grunnskolepoeng er de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike i
2014 var under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Dette innebærer at satsing på de grunnleggende ferdighetene og læringsresultatene må være
et hovedmål for skolene de neste to årene. Det må satses på både kompetanseutvikling og på
videreutdanning av lærere. I tillegg vil skolene følges tett opp de disse områdene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående skoler.
Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål nådd, og vår
region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og kommune
og fylkeskommune samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i løpet av to
år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning.
Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over
landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever
som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet blitt redusert og ligger nå bare 0,7
% over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Hønefoss arena.
Læringssenteret tilbyr blant annet grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på
denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet
gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette er på linje med de
nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.

Forholdet til overordnede planer
Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin
handlingsplan for grunnskolen 2013-2015, kommunen sitt handlingsprogram 2015-2018 og
folkehelsemeldingen.
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Juridiske forhold
Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.
(Opplæringsloven § 13-10)

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste
rapport ble behandlet er K-sak 13/14.

Rådmannens vurdering
Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. Trolig
er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske arbeidet for
et godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.
De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å
forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene
har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette i 2014. Det er og ujevne resultater fra
skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med kompetanseutvikling hos personalet
samt at elevenes resultater, og positive forventninger til disse, må etterspørres i det daglige
arbeidet i skolene.

Vedlegg
*Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 28.04.2015
Tore Isaksen
Rådmann

leder: Magnar Ågotnes
saksbehandlere: Geir Svingheim og Magnar Ågotnes
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Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.
Arkivsaksnr.: 14/265

Saksnr.:
37/15
59/15
78/15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: PLN 386

Møtedato
04.05.2015
12.05.2015
28.05.2015

Forslag til vedtak:
Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende
planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen –
Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt
29.06.1995.

Sammendrag
Planforslaget fremmes for å løse trafikale utfordringer i det særlig ulykkesbelastede
Hønenkrysset. Området planen omfatter er komplisert med sterke jordbruks, landskaps og
kulturhistoriske interesser i tillegg til stor trafikk. Det er jobbet med å finne kompromisser
som ivaretar de ulike interessene og trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter.
Det tas sikte på en rask iverksetting av tiltaket med start av utgravning av registrerte
kulturminner i 2015.

Innledning / bakgrunn
Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store
problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser fra
Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er problematisk.
Det har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset. I tillegg har det vært mange
ulykker med materielle skader.
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål:
o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta
venstresvingbevegelser.
o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg som knyttes sammen med eksisterende
kulvert for trygg kryssing av E16.

Tidligere behandlinger og vedtak
Forslaget til reguleringsplan "E16-Hønenkrysset er utarbeidet av Statens Vegvesen med
hjemmel i Plan og Bygningsloven § 3-7. Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av
oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag og er ansvarlig for å legge planforslaget ut til
høring og offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart. Ringerike Kommune
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sendte inn politisk og administrativ høringsuttalelse ved offentlig ettersyn. Politisk ble det
presisert at Hovedkomiteen var spesielt opptatt av at sikkerheten til myke trafikanter ivaretas.

Beskrivelse av saken
Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien munner ut i E16 Osloveien.
Trafikk fra fv.241 har vikeplikt. Det er stor trafikkmengde i krysset (Årlig Døgntrafikk-ÅDT
ca15 000 på E-16 og 5200 på fv.241)
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av
Hønenkrysset. Alvorligste skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15
personer.
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gangog sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens
Hønenkryss.
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til
sammen fire holdeplasser.
Området planen omfatter er et svært viktig område, både kulturelt, historisk, estetisk og
landbruksmessig. Planforslaget innebærer omdisponering av svært verdifullt jordbruksareal
som i dag er del av Norges største eplehage.
Planen forsøker å rette opp forholdene for kjørende, myke trafikanter og kollektivtrafikk
gjennom etablering av rundkjøring med omkringliggende nye gang/sykkelveier og
busslommer.

Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget medfører endring av eksisterende planer nr.236 GS Hønen –Åsavegen, vedtatt
29.09.1994 og 267 GS Hønen-Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. Planforslaget tar sikte på å
knytte seg til eksisterende anlegg bygget etter disse planene og anses ikke å komme i konflikt
med dem.

Endringer etter forslag til offentlig ettersyn
Planforslaget er endret ved at registrerte kulturminner er tatt inn i plankartet. Det er også
gjort endring ved at forslag til kombinert formål ved Hønen Handel er endret til at gjeldende
føringer i kommuneplanen skal videreføres.
Kartet er også oppdatert med siktlinje og presisering av tillatt kjørebevegelser i
driftsatkomster. Busslommen som lå på avkjøringsrampa til Hadelandsveien (fv.241) er
fjernet i nytt forslag. Begrunnelsen for dette er at det i møter med bussaktør fremkom at
behovet var lite samtidig som busslommen kan skape tvil om hvor man skal stille seg for å ta
buss til Haugsbygd. Med forslaget som legges frem må eventuelle busser som skal inn på
Hadelandsveien kjøre om rundkjøringa for å betjene passasjerene.
Holdeplass på nordsiden av E16 er i plankartet endret ved at areal til sykkelparkering er tatt
inn.
Bestemmelsene er oppdatert og endret for å ivareta hensynet til støy, kulturminner,
sykkelparkering og rekkefølgekrav.
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Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 – 26.06.2014. I samme
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg sammen med uttalelser til begrenset
høring av planforslaget.
Som følge kulturminneregistreringer samt endring av formål som omfatter Hønen Handel ble
det nødvendig å gjennomføre en begrenset høring av planforslaget. Høringen ble gjennomført
i perioden 22.12.2014-20.02.2015.

Innsigelser
Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller
statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.

Forholdet til overordnede planer
Områdene som reguleres er i overordnede planer avsatt til vegkryss, gangvei og LNF-R.
Kommuneplanens bestemmelser krever at det utarbeides reguleringsplan med
landskapsanalyse før det tillates nye byggetiltak ved Norderhov kirke. Det anses at
reguleringsforslaget ikke utløser dette kravet, men det er likevel et signal om at innpasning av
prosjektet må vies spesiell oppmerksomhet.
Jordlova
Totalt medfører planforslaget en omdisponering av dyrka areal på ca 12 dekar, hvorav ca
2dekar skal nyttes til midlertidig anleggsområde og tilbakeføres når anleggsarbeidene er
ferdigstilt. Det permanente arealbeslaget blir dermed ca 10dekar. Områdene som
omdisponeres er del av eplehagen og tilhører noe av de mest produktive områdene på
Ringerike. Det er gjort et omfattende arbeid av Statens vegvesen for å plassere
driftsatkomster i samråd med grunneier. Målet har vært å gi best mulige forutsetninger for en
effektiv atkomstløsning som tillater effektiv drift av arealene.
Til tross for de klare negative konsekvensene for landbruket anser rådmannen at situasjonen i
dagens kryss er så negativ, både trafikksikkerhetsmessig og i forhold til kapasitet, at
arealbeslaget må aksepteres. Det har i en årrekke blitt jobbet med ulike kryssløsninger og
tidligere forslag som har ligget nærmere dagens kryss og medført mindre arealbeslag har
dessverre ikke vært mulig å løse trafikksikkert grunnet høybrekket og sikten på stedet.
Naturmangfoldloven
Områdene som berøres av planen er i dag nyttet til vei eller dyrket mark. Tiltaket er utredet i
forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8
– 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige kartdatabaser og
befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet. Naturbase viser
området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-varprinsippet vurderes derfor som oppfylt.

Juridiske forhold
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I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet.
Frigivelse og utgraving av kulturminner betinger vedtatt plan for området kulturminnene
befinner seg i.

Økonomiske forhold
Det er ikke kjent at anlegget vil medføre økte kostnader for kommunen.

Rådmannens vurdering
Innkomne merknader
Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 4.

Samlet vurdering
Rådmannen anser at forslaget ikke løser en del forhold vedrørende myke trafikanter,
kollektivtrafikk og arealbruk på en ideell måte, men at det i forslaget er gjort en del
kompromisser for å få til en så god løsning som mulig. Planområdet berører mange sterke
interesser og det er utfordrende å finne gode løsninger.
Forslagstiller har hatt stort fokus på å finne løsninger som tillater en effektiv drift og atkomst
for tilliggende jordbruksarealer som berøres av planen. Beslaget av jordbruksareal er i seg
selv uheldig, men foreslått løsning antas ikke å forverre driftsmulighetene i vesentlig grad.
Det ble i høringen gitt sterke føringer om at myke trafikanter skulle ivaretas spesielt.
Rådmannen anser at forslaget som fremmes ikke gir en ideell situasjon for myke trafikanter.
Særlig anses avkjøringsrampa fra E16 til Hadelandsveien som problematisk. Vegvesenet har
begrunnet ønsket om å beholde avkjøringsrampen med at det vil gi luker som bedrer
avkjøringsforholdene i rundkjøringen fra Hadelandsveien i retning Hønefoss.
Avkjøringsrampa vil også kunne bidra til å bedre kapasiteten i rundkjøringa noe som kan gi
mindre stans i bakken opp mot rundkjøringa på særlig trafikkerte dager.
For å bedre forholdene for myke trafikanter legger planforslaget opp til opphøyede
tilrettelagte og belyste krysningspunkt. Det legges ikke opp til å etablere gangfelt med striper.
Avkjøringsrampen fra E16 reduserer muligheten for å få området til å fremstå som en del av
bakenforliggende kulturlandskap. Forslaget som legges frem inneholder imidlertid
illustrasjon av grøntområder og krav om plan for ytre miljø for å ivareta estetiske hensyn. Det
vil i det videre arbeidet være viktig å se utformingen og estetisk uttrykk i sammenheng med
området. Rådmannen forventer at Vegvesenet viderefører sin dialog med riksantikvaren for å
sikre at utformingen ikke bare blir estetisk bra men også passer inn i omgivelsene.
Planforslaget tar sikte på å løse et av de mest belastede kryssene i kommunen. Det har i over
et tiår blitt jobbet med å se på løsninger for å bedre forholdende og rådmannen ser forslaget
som fremmes som en god kompromissløsning. Det er tidligere beregnet at selv med bygging
av ny E16 vil trafikken i dette krysset i fremtiden bli så stor at det vil være behov for tiltak.
Ringerike kommune har ved gjentatte anledninger bedt om at det sees på en løsning for
krysset og rådmannen ser svært positivt på at Statens vegvesen har løftet saken og fremmet
forslag til detaljregulering.
Inntil videre vil området være del av skoleveien for elever ved Kirkeskolen. Rådmannen
anmoder derfor om tett oppfølging av situasjonen i perioden etter bygging av krysset for å
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avdekke og utbedre eventuelle usette faremomenter som ikke har kommet fram i
reguleringsprosessen.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering 0605_386
E16 Hønenkrysset vedtas.

Saksdokumenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Plankart 0506_386, målestokk, merket ”2.gangsbehandling”
Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”
Planbeskrivelse datert 23.02.2015
Illustrasjonsplan
Illustrasjon av bevegelsesmønster myke trafikanter
Illustrasjon av terrengbehandling/beplantning
Sammendrag av høringsuttalelser
Høringsforslaget; plankart
Høringsforslaget planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser
Saksframlegg til politisk uttalelse, HMA.
Saksprotokoll til politisk uttalelse, HMA 05.06.2014, sak 72/14
Reguleringsplan nr 236, G/S Hønen - Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 (gjeldende/tidligere
plan)*
6. Reguleringsplan nr 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995 (gjeldende/tidligere
plan)*
7. Høringsuttalelser offentlig ettersyn **
Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014
Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014
Ringerike kommune 26.06.2014
Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014
Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,v/Fredrik C. Hildisch 15.05.2014
Johan Borgnes 30.04.2014
8. Høringsuttalelser begrenset ettersyn**
Riksantikvaren 09.02.2015
Buskerud Fylkeskommune, 16.02.2015
Fylkesmannen i Buskerud, 19.02.2015
Ringerike kommune, 23.02.2015
9. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser.*
10. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*
*Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og finnes på kommunens hjemmesider.
Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse.
** Vedlegg er del av saken som i tråd med planprosess etter PBL§3-7 er håndtert av Statens
vegvesen. Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse.
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Ringerike kommune, 24.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

18.05.2015
2015/3253
421.4

Saksbehandler:

Tone Hau
Steinnes

Innvalgstelefon:

32266670

Ringerikekommune
Postboks123Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - klage på reguleringsplan nr 0605_356Tanberglia
boligområde
VEDTAK
Klagen tas ikke til følge. FylkesmannenstadfesterRingerike kommunestyresvedtak av
26. juni 2014om reguleringsplan for Tanberglia boligområde.
Fylkesmannensvedtak er endeligog kan ikke påklages,jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.

Fylkesmannenvisertil oversendelse
mottatt11. mai 2015.
Sakensbakgrunn
Ringerikekommunestyrevedtokreguleringspla
n for Tanbergliaboligområdemed
bestemmelser
26. juni 2014.
Reguleringsplanen
tilretteleggerfor boligbebyggelse,barnehage,veier,mm.
Vedtaketble påklagetav Bjørn IngarHella og EinarDahlem.fl. i brevav 29. august2014.
Klagerneskriverat utbyggernefor et parår sidenholdt enorienteringom utbyggingenog
adkomstvei.Grunneierepånordsidenav veitraséenble informertom at detvar ønskeligå
skåneeksisterendebebyggelse,hager,mv. Veitraséenkunnelegges1-2 metermot sør,hvor
deti hovedsaker utmarkmedgress,buskerog kratt. Det er derforvanskeligå forståden
plasseringenav veiensomnåer valgt. Klagernekreverat veienflyttes 1-2 metermot sør.
Viderekreverklagerneat deunderenhveromstendighetblir holdt skadesløse
i saken. Dette
omfatterogsåerstatningfor verditap/forringelseav eiendommene.
Flereav klagernes boligervil havnei gul støysone,og harkrav påstøyskjerming.Etter
rekkefølgebestemmelsene
skaldenneværeutført før detgis brukstillatelsefor boligene.
Klagernemenerat detteikke er godtnok, fordi anleggsarbeidet
ogsåvil medførestøyog
forringebruksverdienpåeiendommen.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Klagerne har også merknader til kjørebanens bredde og fartsgrense og -dumper på veien.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS har kommentert klagen i brev av 4. november 2014.
Klagen ble 26. februar 2015 behandlet av Ringerike kommunestyre, som ikke fant grunnlag
for å ta klagen til følge.
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf.
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.
Fylkesmannens merknader
Klagerett og klagefrist
Klagerne har rettslig klageinteresse i saken fordi de er eiere av eiendommer som ligger langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien, og som blir berørt av reguleringsplanen. Klagerne har
dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan,
herunder også vedtak om reguleringsendring.
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar
2004 fra Miljøverndepartementet.
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf.
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i
retur til kommunen for ny behandling.
Fylkesmannen kan ikke treffe et vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har vært
gjenstand for høring under planbehandlingen. Vi kan heller ikke foreta endringer som
medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene.
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer og
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Med disse begrensningene kan Fylkesmannen prøve alle sider av det påklagde vedtak, også
det rent skjønnsmessige. Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 34, 2. ledd, at
Fylkesmannen som statlig myndighet skal legge vekt på hensynet til det kommunale
selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 51
(1995-1996) side 41-42, står følgende:
«I forhold til klagernes rettssikkerhet er regelen ikke ment å innebære noe signal om
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mindre prøving av det frie skjønn. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd andre
punktum skal klageinstansen vurdere alle anførsler fremsatt i klagen. Dette vil fortsatt
være tilfelle, men tilføyelsen i § 34 andre ledd tredje punktum innebærer at
klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i
forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av
overprøving av det frie skjønnet.»
Fylkesmannen er etter dette pålagt en viss terskel for å endre kommunale vedtak ved
overprøving av det frie skjønnet. Dette er også fastslått av Høyesterett i «Trallfadommen»,
Rt. 2007 s. 257.
Vurdering av klagernes anførsler
Flytting av veien
Klagerne ønsker at veien skal flyttes 1-2 meter lenger mot sør.
Kommunen skriver i saksbehandlingen at plankartet viser at klagernes eiendommer ikke vil
bli fysisk berørt verken av vei, fortau eller annen veigrunn. En eventuell flytting nærmere
skråningene i sør vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at veien blir unødig svingete.
Veien er plassert som foreslått for å sikre stabilitet i grunnen og hindre utglidning. Flytting av
veien 1-2 meter mot sør vurderes ikke å ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, sett i
forhold til ulempene ved å legge veien nærmere skråningene.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS har uttalt at veien er flyttet så langt sør som mulig, og i
epost av 22. oktober 2014 fra Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS til kommunen står følgende:
«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.»
Planbeskrivelsen punkt 6.6 viser at forholdet til veier og trafikk er utredet som en del av hele
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige adkomster og internveger til
hele Krakstadområdet og utarbeidet samlet trafikkanalyse for kommunedelplanområdet. Den
aktuelle reguleringsplanen fremmer de utredningene som er redegjort for i
konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Detaljer om interne veier og adkomstvei er
redegjort for i punkt. 5.2.
Fylkesmannen legger vekt på at veiløsningen er vurdert av kommunen i løpet av
planprosessen og i forbindelse med kommunedelplan for Krakstadmarka. Det er foretatt
konkrete vurderinger av den mest hensiktsmessige plasseringen av veitraséen. Det fremgår
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videre at klagernes eiendommer ikke vil bli fysisk berørt av veien, og at en eventuell flytting
vil ha svært liten betydning for støybildet. Videre er klagernes anførsler vurdert konkret i
klagebehandlingen i hovedkomiteen for miljø og areal, formannskapet og kommunestyret.
Kommunen har etter Fylkesmannens oppfatning vurdert de relevante forhold omkring
plassering av veien. Fylkesmannen finner derfor ikke at det er grunnlag for å overprøve
kommunens skjønn i denne saken.
Støyskjerming
Klagerne har anført at støyskjerming for eiendommene innenfor gul støysone må være
etablert før anleggsstart.
Kommunen skriver følgende i klagesaksbehandlingen:
«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.»
Fylkesmannen finner å kunne tiltre kommunens vurderinger ovenfor. Det er klart at
støyproblematikken har vært grundig vurdert i planprosessen. Anleggsstøy er vurdert i
risikoanalyse i punkt 6.17 i planbeskrivelsen. Det fremgår av inntatt tabell at denne typen støy
har lav risiko, og dermed er en akseptabel risiko.
Støyproblematikken er vurdert på nytt i klagebehandlingen.
Fylkesmannen anser at temaet er tilstrekkelig vurdert i planprosessen, og vi finner ikke
grunnlag for å overprøve kommunens skjønn.
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Erstatning
Klagerne krever å bli holdt skadesløse i forbindelse med utbyggingen.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS skriver i brev av 4. november 2014 at de vil betale
erstatning i henhold til erstatningsrettslige regler, men at de tror at eiendommene vil øke i
verdi som følge av utbyggingen.
Kommunen skriver at de ikke gjør konkrete vurderinger av eventuell verdiforringelse av
eiendommene, men at erstatning må tas opp som en egen sak mellom forslagsstiller og
klagerne.
Fylkesmannen vil påpeke at det fremgår av kommunens klagesaksbehandling at veien ikke
skal berøre klagernes tomter. Dersom gjennomføringen av reguleringsplanen likevel skulle
medføre ekspropriasjon eller inngrep på klagernes eiendom, vil klagerne kunne gjøre
gjeldende krav om erstatning. Dette er imidlertid privatrettslige spørsmål. Det ligger utenfor
Fylkesmannens myndighet å ta stilling til dette, og vi går ikke nærmere inn på temaet her.
Fylkesmannen har vurdert klagernes øvrige anførsler, men finner etter en samlet vurdering at
disse ikke kan føre frem.
Konklusjon
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Tanberglia boligområde er behandlet i
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens
saksbehandling eller det utviste skjønn.
Etter fullmakt
Rune Fredriksen
seniorrådgiver/fagansvarlig
Tone Hau Steinnes
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) –
ivaretagelse av rettighetene til brukere av pleie- og omsorgstjenestene
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Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp), dat. 10.05.15.
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5/4451-1)

lnterpellasjon fra Hans-petter Aasen

(Senterpaiiet)

10.05.15

Interpellasjon: Ivaretagelse av rettighetene til brukere av pleie- og omsorgstjenestene
Pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike er i endring. Budsjettene er redusert, og det er uttalt at
brukere må forvente at tjenestene endres. Dette oppleves krevende for mange, og vekker også
bekymring i det politiske miljøet. Et sentralt spørsmål er da om vi i tilstrekkelig grad ivaretar
rettighetene til mottagerne av tjenestene.
For få uker siden giestet pasient- og brukerombudet i Buskerud Ringerike kommune. Besøket
var blant annet begrunnet i at Ringerike kommune skiller seg ut med et høyt antall klager
innen pleie- og omsorg. Ombudet uttrykte bekymring for dette.
Slike signaler er alvorlig, og må tas på største alvor fra politisk hold.
Ringerike kommune hadde tidligere eget omsorgsombud. I en periode hadde man to personer
som fylt denne funksjonen. Funksjonen ble lagt ned med økonomisk begrunnelse.
Ombudet bidro til, foruten å bistå enkelþersoner, til å opplyse om hverdagen i innen sektoren,
ved sine årsmeldinger og redegiørelser for kommunestyret. Ombudet var en nøytral stemme
som kastet lys på hvordan brukere opplevde tjenestene de fikk eller eventuelt ikke fikk.

At man har en person som har en viss grad av uavhengighet, som har som oppgave å veilede,
rettlede og tale brukeres sak er viktig. Pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune er i
stadig endring, i en slik periode vil en slik funksjon være særlig viktig.
Brukere som ikke har pärørende er en særlig utsatt gruppe. Ofte opplever nok mange
pårørende at de må legge ned en betydelig innsats både med å argumentore og oppsøke
relevante enheter, for å få et adekvat og godt tilbud. Alle skal oppleve å fä gode tjenester,
uavhengig om man har pãrørende eller ikke.

1)

2)
3)
4)

Mener ordførere at fierningen av funksjonen som omsorgsombud har vært vellykket?
Hvordan har antallet klagesaker til henholdsvis fylkesmannen og Pasient- og
brukerombudet i Buskerud utviklet seg de siste 4 årene?
Hvordan ser ordfører på disse tallene?
Mener ordfører det er behov for et eget ombud?

I medhold av kommunestyrets reglement $ 9 fremmes følgende forslag til vedtak, som det bes
om at kommunestyret voterer over:

Kommunestyret ber rådrnannen opprette et omsorgsombud i Ringeríke kommune. For
det tilfelle atfunlcsjonen ikke knn etableres innenþr gieldende ramme4 bes det om at
rådmannen fremmer s ak om budsj ettínndehting v ed budsj ettrevidering.

Hans-Petter Aasen
Senterpartiet
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VEDTAK
Klagen tas ikke til følge. FylkesmannenstadfesterRingerike kommunestyresvedtak av
26. juni 2014om reguleringsplan for Tanberglia boligområde.
Fylkesmannensvedtak er endeligog kan ikke påklages,jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.
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Ringerikekommunestyrevedtokreguleringspla
n for Tanbergliaboligområdemed
bestemmelser
26. juni 2014.
Reguleringsplanen
tilretteleggerfor boligbebyggelse,barnehage,veier,mm.
Vedtaketble påklagetav Bjørn IngarHella og EinarDahlem.fl. i brevav 29. august2014.
Klagerneskriverat utbyggernefor et parår sidenholdt enorienteringom utbyggingenog
adkomstvei.Grunneierepånordsidenav veitraséenble informertom at detvar ønskeligå
skåneeksisterendebebyggelse,hager,mv. Veitraséenkunnelegges1-2 metermot sør,hvor
deti hovedsaker utmarkmedgress,buskerog kratt. Det er derforvanskeligå forståden
plasseringenav veiensomnåer valgt. Klagernekreverat veienflyttes 1-2 metermot sør.
Viderekreverklagerneat deunderenhveromstendighetblir holdt skadesløse
i saken. Dette
omfatterogsåerstatningfor verditap/forringelseav eiendommene.
Flereav klagernes boligervil havnei gul støysone,og harkrav påstøyskjerming.Etter
rekkefølgebestemmelsene
skaldenneværeutført før detgis brukstillatelsefor boligene.
Klagernemenerat detteikke er godtnok, fordi anleggsarbeidet
ogsåvil medførestøyog
forringebruksverdienpåeiendommen.
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Klagerne har også merknader til kjørebanens bredde og fartsgrense og -dumper på veien.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS har kommentert klagen i brev av 4. november 2014.
Klagen ble 26. februar 2015 behandlet av Ringerike kommunestyre, som ikke fant grunnlag
for å ta klagen til følge.
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf.
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.
Fylkesmannens merknader
Klagerett og klagefrist
Klagerne har rettslig klageinteresse i saken fordi de er eiere av eiendommer som ligger langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien, og som blir berørt av reguleringsplanen. Klagerne har
dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan,
herunder også vedtak om reguleringsendring.
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar
2004 fra Miljøverndepartementet.
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf.
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i
retur til kommunen for ny behandling.
Fylkesmannen kan ikke treffe et vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har vært
gjenstand for høring under planbehandlingen. Vi kan heller ikke foreta endringer som
medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene.
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer og
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Med disse begrensningene kan Fylkesmannen prøve alle sider av det påklagde vedtak, også
det rent skjønnsmessige. Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 34, 2. ledd, at
Fylkesmannen som statlig myndighet skal legge vekt på hensynet til det kommunale
selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 51
(1995-1996) side 41-42, står følgende:
«I forhold til klagernes rettssikkerhet er regelen ikke ment å innebære noe signal om
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mindre prøving av det frie skjønn. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd andre
punktum skal klageinstansen vurdere alle anførsler fremsatt i klagen. Dette vil fortsatt
være tilfelle, men tilføyelsen i § 34 andre ledd tredje punktum innebærer at
klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i
forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av
overprøving av det frie skjønnet.»
Fylkesmannen er etter dette pålagt en viss terskel for å endre kommunale vedtak ved
overprøving av det frie skjønnet. Dette er også fastslått av Høyesterett i «Trallfadommen»,
Rt. 2007 s. 257.
Vurdering av klagernes anførsler
Flytting av veien
Klagerne ønsker at veien skal flyttes 1-2 meter lenger mot sør.
Kommunen skriver i saksbehandlingen at plankartet viser at klagernes eiendommer ikke vil
bli fysisk berørt verken av vei, fortau eller annen veigrunn. En eventuell flytting nærmere
skråningene i sør vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at veien blir unødig svingete.
Veien er plassert som foreslått for å sikre stabilitet i grunnen og hindre utglidning. Flytting av
veien 1-2 meter mot sør vurderes ikke å ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, sett i
forhold til ulempene ved å legge veien nærmere skråningene.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS har uttalt at veien er flyttet så langt sør som mulig, og i
epost av 22. oktober 2014 fra Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS til kommunen står følgende:
«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.»
Planbeskrivelsen punkt 6.6 viser at forholdet til veier og trafikk er utredet som en del av hele
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige adkomster og internveger til
hele Krakstadområdet og utarbeidet samlet trafikkanalyse for kommunedelplanområdet. Den
aktuelle reguleringsplanen fremmer de utredningene som er redegjort for i
konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Detaljer om interne veier og adkomstvei er
redegjort for i punkt. 5.2.
Fylkesmannen legger vekt på at veiløsningen er vurdert av kommunen i løpet av
planprosessen og i forbindelse med kommunedelplan for Krakstadmarka. Det er foretatt
konkrete vurderinger av den mest hensiktsmessige plasseringen av veitraséen. Det fremgår
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videre at klagernes eiendommer ikke vil bli fysisk berørt av veien, og at en eventuell flytting
vil ha svært liten betydning for støybildet. Videre er klagernes anførsler vurdert konkret i
klagebehandlingen i hovedkomiteen for miljø og areal, formannskapet og kommunestyret.
Kommunen har etter Fylkesmannens oppfatning vurdert de relevante forhold omkring
plassering av veien. Fylkesmannen finner derfor ikke at det er grunnlag for å overprøve
kommunens skjønn i denne saken.
Støyskjerming
Klagerne har anført at støyskjerming for eiendommene innenfor gul støysone må være
etablert før anleggsstart.
Kommunen skriver følgende i klagesaksbehandlingen:
«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.»
Fylkesmannen finner å kunne tiltre kommunens vurderinger ovenfor. Det er klart at
støyproblematikken har vært grundig vurdert i planprosessen. Anleggsstøy er vurdert i
risikoanalyse i punkt 6.17 i planbeskrivelsen. Det fremgår av inntatt tabell at denne typen støy
har lav risiko, og dermed er en akseptabel risiko.
Støyproblematikken er vurdert på nytt i klagebehandlingen.
Fylkesmannen anser at temaet er tilstrekkelig vurdert i planprosessen, og vi finner ikke
grunnlag for å overprøve kommunens skjønn.
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Erstatning
Klagerne krever å bli holdt skadesløse i forbindelse med utbyggingen.
Forslagsstiller Krakstadmarka AS skriver i brev av 4. november 2014 at de vil betale
erstatning i henhold til erstatningsrettslige regler, men at de tror at eiendommene vil øke i
verdi som følge av utbyggingen.
Kommunen skriver at de ikke gjør konkrete vurderinger av eventuell verdiforringelse av
eiendommene, men at erstatning må tas opp som en egen sak mellom forslagsstiller og
klagerne.
Fylkesmannen vil påpeke at det fremgår av kommunens klagesaksbehandling at veien ikke
skal berøre klagernes tomter. Dersom gjennomføringen av reguleringsplanen likevel skulle
medføre ekspropriasjon eller inngrep på klagernes eiendom, vil klagerne kunne gjøre
gjeldende krav om erstatning. Dette er imidlertid privatrettslige spørsmål. Det ligger utenfor
Fylkesmannens myndighet å ta stilling til dette, og vi går ikke nærmere inn på temaet her.
Fylkesmannen har vurdert klagernes øvrige anførsler, men finner etter en samlet vurdering at
disse ikke kan føre frem.
Konklusjon
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Tanberglia boligområde er behandlet i
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens
saksbehandling eller det utviste skjønn.
Etter fullmakt
Rune Fredriksen
seniorrådgiver/fagansvarlig
Tone Hau Steinnes
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Einar Dahle
Bjørn Ingar Hella

Tanbergmoveien 6
Arnegårdsveien 38

3511
3511

HØNEFOSS
HØNEFOSS

Fra: Steinnes, Tone Hau [fmbuths@fylkesmannen.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 19.05.2015 10:01:41
Emne: Brev fra Fylkesmannen - deres ref.: 14/4105
Vedlegg: Ringerike kommune_klage på reguleringsplan nr 0605_356 Tanberglia
boligområde.pdf
Hei,
Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. Vi sender brevet kun per epost.
Med hilsen
Tone Hau Steinnes

Fylkesmannen i Buskerud
Tone Hau Steinnes, rådgiver
tlf.: 32 26 66 70
Beredskap-, justis- og kommunalavdelingen
www.fylkesmannen.no/buskerud
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Arkivsaksnr.: 15/2424-7

Kontrollutvalget - protokoll nr. 3/15
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/15 tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.04.15.

saksbehandler: Kari Skålien

Arkiv: 216 &17

KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL 03/15
E#E

fra møte i kontrollutv alget 23 . apnl 20 | 5

ffiHo
o

Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Karsten Lien og
hen Parthaugen.

Tilstede

Kjersti Nyhus

Sekretær

Audun Hellel and, kontrollutval gssekretariatet
Buskerud og omegn IS

Revisjonen

Fagansvarlig regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen,
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Administrasjonen

Kommunalsjef for økonomi, Gynd Løvli, regnskapsleder MortenYarøy
og økonomirådgiver Roger Mathiesen deltok under behandling av
sakene 23115 og24ll5.

Sak22ll5

o

i

til oppsatt sakskart:

Behandling:
Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalset:

Sak 23115
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o
o
N
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Protokoll fra møte nr.02ll5 til endelig godkjenning og underskrift

Protokoll fra møte rc.

ã

ã

N

Forfall

Følgende saker ble behandlet i henhold

2
q

o

5 godkjennes.

Årsregnskapet til Ringerike kommune for 2014
Behandling:
Kommunalsjef for økonomi Gynd Løvli viste til det positive resultatet pâca.25,7
mill. kroner og at hvis det anvendes til oppdekning av akkumulert underskudd, vil
restbeløpet u|gtrøre i størrelsesorden 2 mlll. kroner. Kommunalsjefen viste også til at
revisjonsberetningen inneholder 2 forbehold, knyttet til awik mellom regnskap og
budsjett i investeringsregnskapet og inntektsføring i investeringsregnskapet utover
fi nansieringsbehovet. Anmerkningene er tatt til etterretning.
For øvrig påpekte kommunalsjefen de store utfordringene som ligger i
pensjonskostnadene, knyttet til premieawiket. Premieawiket er en medvirkende

KONTROLLUTVALGET
årsak til at kommunen har en kritisk likviditetssituasjon, noe som i tiden fremover
medføre en stram økonomi.

vil

På spørsmål fra kontrollutvalget redegjorde revisor Fredriksen for anvendelsen av
begrepet forbehold og ikke presisering i revisjonsberetningen.

I forhold til utarbeidet uttalelse foreslo kontrollutvalget et par endringer som
innarbeides før denne oversendes til formannskapet og kommunestyret.
Vedtak i kontrollutvaleet:
Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap for 2014 sendes
kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak24/15

Status for den økonomiske situasjonen pr.31.03.15
Redegiørelse v/kommunalsjefen for økonomi

Behandling:
Etter 3 måneders drift er det ifølge kommunalsjefen et klart dårligere resultat enn
budsjettert. Dette skyldes bl.a. selvkostområdet innen teknisk, utfordringer innen
helse- og omsorg og en - så langt - dårligere skatteinngang. 2015 ser derfor ut til å bli
et, økonomisk sett, utfordrende år.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalgettar redegjørelsen om den økonomiske situasjon til orientering
Sak

25115

Sekretæren informerer

Behandling

til telefonhenvendelse fra frustrert innbygger i Ringerike som
beklaget seg over påstått behandling i en offentlig etat.
Sekretæren kontaktet denne etaten som <<tok fatt i saken> og trolig løste denne på en
Sekretæren viste

tilfredsstillende måte. Saken var etter sekretærens vurdering ikke noen oppgave for
kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasj on til orientering.
Sak

26115

Revisor informerer
Behandling:

2

KONTROLLUTVALGET
Revisor Fredriksen understreket at revisjonsoppgavene for tiden er konsentrert om
årsoppgjørsrevisjonen for 2014, men tidligere bestillinger fra kontrollutvalget er også
startet opp.

Vedtak i kontrollutvaleet:
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.
Sa,k27/15

Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2014
Behandling:
Fagansvarlig regnskapsrevisjon, Inger Anne Fredriksen, redegjorde kort om
bakgrunnen for rapporten. Forøvrig fremkom det ingen kommentarer til denne, men
kontrollutvalget reiste spørsmål om det ikke er tilstrekkelig at rapporten forelegges
kontrollutvalgene kun det første året i funksjonsperioden.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar åpenhetsrapport fra Buskerud Kommunerevisj on IKS
orientering.

til

Eventuelt
Møte fastsatt til 7 . mai 2015 avlyses. Nest møte er da I I . juni 201

5

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 23. apnl2015

Jan L. Stub

Leder

Trond Hjerpseth

Iren Parthaugen

Karsten Lien

Kopi

Ordfører og rådmann

J

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3476-2

Arkiv: 210

Sak: 50/15
Månedsrapport mars 2015
Vedtak i Formannskapet:
Månedsrapport mars 2015 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3476-1

Arkiv: 210

Månedsrapport mars 2015
Forslag til vedtak:
Månedsrapport mars 2015 tas til orientering

Sammendrag
Helårs prognose for regnskapsåret 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 24,5
mill. kroner. De fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett som skyldes
enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte budsjettrammer. Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med
budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid
at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Helse,
omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 24,5 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har
merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg
budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og
velferd med 13,6 mill. kroner og tekniske områder med 6,9 mill. kroner.

Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Regnskap
Område
2014 (pr mars) hittil 2015
Samlet resultat
-22 065
-54 203
Folkevalgte og revisjon
1 765
515
Administrasjon og fellesutgifter
30 272
30 253
Barnehage
41 263
43 806
Grunnskole
66 098
66 757
Spesielle tiltak barn og unge
4 088
28 843
Kulturtjenesten
4 663
5 688
Helse, omsorg og velferd
188 373
147 813
Tekniske områder
33 021
29 196
Avsetninger, overføringer
4 057
-6 843
Skatt og rammetilskudd
-420 341
-410 649
Finans
24 676
10 418

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

24 514
6 237
89 711
166 902
247 620
113 656
22 593
594 867
127 897
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

-24 514
200
0
-295
-1 834
-619
-1 382
-13 648
-6 936
0
0
0

3%
0%
0%
-1 %
-1 %
-7 %
-2 %
-6 %
0%
0%
0%

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til
tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 24,5 mill. kroner.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere beregnet. Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg
er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken
som bidrar til rapportert merforbruk.
Det er i budsjett 2015 lagt opp til en dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til
disposisjonsfond med totalt 36 mill. kroner. Blir regnskapsresultatet slik prognosen nå
indikerer vil dette være redusert til 11,5 mill. kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så
langt i år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør
Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Første kvartal har en lavere
skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil
motta et lavere beløp gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette
ikke endrer seg. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
• Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0

•

og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne
rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Marsrapporten bekrefter forrige måneds prognose med over 20 mill. kroner i merforbruk hos
driftsområdene. I tillegg følger rådmannen utviklingen i skatteinngangen for landet og
merker seg at inntektsutgjevningen kan bli så mye som 20 mill. kroner lavere enn budsjettert
dersom trenden fortsetter gjennom året og det ikke gjøres noe overfor kommunene i revidert
nasjonalbudsjett. Dette gir grunn til bekymring, og rådmannen vil analysere situasjonen
nærmere og komme tilbake med eventuelle økonomiske tiltak knyttet til 1. tertialrapport.
Rådmannen vil berømme organisasjonen som har klart å gjennomføre mange tiltak allerede.
De enhetene som fremdeles ikke er helt i mål følges tett opp av kommunalsjefer og
støtteenheter for å få på plass justeringene som er nødvendig. Det gjøres også mange tøffe
politiske prioriteringer i arbeidet med å tilpasse tjenesteleveransen til kommunens inntekter
som er nødvendig for å sikre fremtidig gode tjenester til Ringerikes befolkning.

Vedlegg
Månedsrapport mars 2015

Ringerike kommune, 28.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Ringerike kommune
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RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – mars 2015
1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2015. Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett.
I 2015 er det budsjettert med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9
milliarder kroner for kommunen totalt.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.03.2015.
Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og
økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften
fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent
av rådmannen.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt
usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få
uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 24,5 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke
greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. De
største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 13,6 mill. kroner og
tekniske områder med 6,9 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Regnskap
Område
2014 (pr mars) hittil 2015
Samlet resultat
-22 065
-54 203
Folkevalgte og revisjon
1 765
515
Administrasjon og fellesutgifter
30 272
30 253
Barnehage
41 263
43 806
Grunnskole
66 098
66 757
Spesielle tiltak barn og unge
4 088
28 843
Kulturtjenesten
4 663
5 688
Helse, omsorg og velferd
188 373
147 813
Tekniske områder
33 021
29 196
Avsetninger, overføringer
4 057
-6 843
Skatt og rammetilskudd
-420 341
-410 649
Finans
24 676
10 418

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

24 514
6 237
89 711
166 902
247 620
113 656
22 593
594 867
127 897
56 667
-1 503 459
101 823

0
6 437
89 711
166 607
245 786
113 037
21 211
581 219
120 961
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-24 514
200
0
-295
-1 834
-619
-1 382
-13 648
-6 936
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
0%
0%
-1 %
-1 %
-7 %
-2 %
-6 %
0%
0%
0%

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger.
Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen
som i denne rapporten viser merforbruk på 24,5 mill. kroner. Tekniske områder har i utgangspunktet
3

-23 222
0
0
0
-1 840
-1 420
-1 000
-11 788
-7 174
0
0
0
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en årsprognose i tråd med budsjettrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert
år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,2 mill. kroner mer til selvkostfondene enn tidligere
beregnet. Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har
fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større
del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det
ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til
rapportert merforbruk.

3. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år er
på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra
inntektsutgjevningen. Første kvartal har en lavere skattevekst for landet enn forutsatt i
Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom
inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2016
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på
denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og
regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt
kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar
2016. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges
frem i denne rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.
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4. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og
budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Folkevalgte og revisjon
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt
budsjettramme.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
1 765

510

1 961

1 376

-195

-866

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

6 237
6 632
-395

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
200
3%
0
200
3%
0
0
0%
0

6 437
6 832
-395

Administrasjon og fellesutgifter
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg,
skattekontor med flere. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt budsjettramme.
Administrasjon og fellesutgifter Regnskap
Regnskap
Alle tall i 1000 kr
2014 (pr mars) hittil 2015
Driftsregnskap
30 272
30 246
Driftsutgifter
31 409
32 104
Driftsinntekter
-1 138
-1 858

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

89 711
97 921
-8 210

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
14
0%
0
-14
0%
0

89 711
97 935
-8 224

Barnehage
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,3 mill. kroner.
Barnehage
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
41 263

43 802

49 588

48 986

-8 327

-5 184

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

166 902
193 062
-26 160

166 607
193 000
-26 393

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-295
0%
0
-62
0%
0
-233
1%
0

Barnehagene har tilpasset seg sine økonomiske rammer. Det er Nes barnehage som viser
merforbruk, men her er driften også tett knyttet opp mot SFO-tilbudet som viser tilsvarende
mindreforbruk. Årsprognosen forutsetter at sektoren som helhet klarer å dekke inn en utvidelse av
Heggen barnehage. Her avventer en effekten av nytt barnehageopptak.
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Grunnskole
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,8 mill. kroner.
Grunnskole
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
66 098

66 744

84 401

78 378

-18 304

-11 634

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

247 620
313 297
-65 677

245 786
307 528
-61 742

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 834
-1 %
-1 840
-5 769
-2 %
0
3 935
-6 %
0

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser
gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Dette gjelder spesielt Nes og Hallingby skoler
samt Læringssenteret for voksne. Det vil være en risiko for at ikke alle tiltak får helårseffekt i 2015
siden nytt skoleår starter først i august. Større endringer vil ofte måtte gjøres da.

Spesielle tiltak barn og unge
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge,
barnevern, helsestasjonstjenester, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge. Årsprognosen
viser et merforbruk på 0,6 mill. kroner.
Spesielle tiltak barn og unge
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
4 088

28 837

4 287

30 633

-199

-1 796

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

113 656
129 820
-16 164

113 037
126 355
-13 318

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-619
-1 %
-1 420
-3 465
-3 %
0
2 846 -21 %
0

Flere enheter viser mindreforbruk, men området totalt kommer ut med et merforbruk. Større
aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester gjør at planlagte kostnadsreduksjoner må
utsettes, og andre tiltak må etableres.

Kulturtjenesten
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,4 mill. kroner.
Kulturtjenesten
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
4 663

5 689

6 009

7 480

-1 347

-1 791

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

22 593
26 638
-4 045

21 211
25 536
-4 325

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 382
-7 %
-1 000
-1 102
-4 %
0
-280
6%
0
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Det er noe usikkerhet rundt kostnadene til videre drift av Ringerikshallen samt husleie og
fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena. Det jobbes med å få klarlagt
utfordringene og tiltak.

Helse, omsorg og velferd
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken.
Årsprognosen viser et merforbruk på 13,6 mill. kroner.
Helse, omsorg og velferd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
188 373

147 775

244 381

211 182

-56 007

-63 407

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

594 867
791 702
-196 835

581 219
781 680
-200 461

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-13 648
-2 %
-11 788
-10 022
-1 %
0
-3 626
2%
0

Merforbruket har økt fra forrige månedsrapport med 1,8 mill. kroner. Økningen kommer av at
husleieutgifter og husleieinntekter i forbindelse med boliger driftet av boligstiftelsen avviker noe fra
budsjett. Driftsutfordringer ellers finnes spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester og
institusjonstjenestene. Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det jobbes med
nye turnusplaner. Fokus på redusert sykefravær anses også som avgjørende for å redusere
kostnadene. Samarbeide med sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som må ligge flere
netter på sykehuset i påvente av kommunal pleie.
For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende brukere som er utfordrende å dekke opp
med budsjettert bemanning. Dette vil variere gjennom året.
Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Starten på året viser tendenser til at
inntekten kan bli noe lavere enn budsjettert, og det er lagt inn et merforbruk i årsprognosen. Det
arbeides med å finne muligheter for økte inntekter.

Tekniske områder
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 6,9 mill.
kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
33 021

29 168

91 053

57 718

-58 032

-28 550

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

127 897
252 172
-124 275

120 961
245 168
-124 207

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-6 936
-6 %
-7 174
-7 004
-3 %
0
68
0%
0
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Årsprognosen i driften for tekniske tjenester er innenfor budsjetterte rammer. Beregning av
prognose for vann og avløp viser et større avvik fra hva som er budsjettert, i underkant av 7,2 mill.
kroner. Avviket er anslagsvis fordelt med 45 % på vann og 55 % på avløp.
Hovedårsaker til avviket er: Det var planlagt investeringer på henholdsvis ca 30 og 34 mill. kroner for
vann og avløp i 2014. Regnskapet viser at det ble investert langt mindre, nærmere bestemt 12,8 mill.
kroner på vann og 17,6 mill. kroner på avløp. De planlagte, ikke gjennomførte investeringene
forskyves ikke til senere år i beregningsmodellen for selvkost. De nulles ut og må legges inn igjen når
man har et nytt estimat for gjennomføring. Både avskrivninger og kalkulatorisk rente for 2015 blir
påvirket av spriket mellom planlagte og faktiske investeringsutgifter i 2014.
Den beløpsmessig viktigste faktoren er imidlertid at kalkylerenten for 2015 var prognostisert til 2,99
%. Ved etterkalkylen for 2014 (foretatt primo februar 2015) hadde rentenivået falt vesentlig siden
august/september 2014 da grunnlaget for budsjett 2015 ble lagt. Redusert til 1,75 %. Ved nærmere
gjennomgang av selvkost vann viser det seg at renteendringen alene utgjør ca 2 mill. kroner av
avviket, ca 1mill. kroner skyldes lavere avskrivningskostnad som følge av lavere investeringer i 2014
enn prognostisert og ca 0,5 mill. kroner skyldes lavere grunnlag for de kalkulatoriske rentene som
følge av lavere investeringsnivå i 2014 enn forventet. Det er tilsvarende årsaker og effekter for avløp.
Beregning av selvkost vann og avløp pr nå viser at det vil bli avsetning til selvkostfond med anslagsvis
4 mill. kroner på vann og 4,1 mill. kroner på avløp. Dette er betydelig høyere enn først budsjettert. En
styrking av selvkostfondene vil bidra til mer stabile gebyrsatser når store investeringer iverksettes i
planperioden.

Avsetninger og overføringer
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig
fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser ingen avvik i forhold til budsjett.
Avsetninger, overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
4 057

-6 843

4 212

12 600

-155

-19 443

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

56 667
143 308
-86 641

56 667
143 308
-86 641

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i
januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet.
Årets lønnsoppgjør vil også påvirke prognosen. Lønnsoppgjøret er endelig klart mellom juni og
august.
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Skatt og rammetilskudd
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik i
forhold til budsjett, men inntektsutgjevningen kan gi utfordringer.
Skatt og rammetilskudd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
-420 341

-410 651

0

0

-420 341

-410 651

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-1 503 459
207
-1 503 666

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-1 503 459
207
-1 503 666

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0

Skatteveksten i 2014 ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet det året. Tendensen ser ut til
å fortsette inn i 2015. I første kvartal har skatteinntektene vært som budsjettert. Skatteveksten for
landet ligger derimot lavere enn forutsatt i årets statsbudsjett, noe som vil gi lavere inntekter til
Ringerike kommune. Fortsetter trenden gjennom hele året vil inntekt fra inntektsutgjevningen kunne
bli 10-20 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette er ikke innarbeidet i prognosen som nå legges
frem.

Finans
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik i forhold
til budsjett.
Finans
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
Regnskap
2014 (pr mars) hittil 2015
24 676

10 419

26 108

10 993

-1 432

-574

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

101 823
121 240
-19 417

101 823
121 240
-19 417

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0

Et fortsatt lavt rentenivå vil kunne gi noe mindreforbruk gjennom året i forbindelse med budsjetterte
renteutgifter, men en lav rente vil også påvirke renteinntektene i motsatt retning. Det knytter seg
også noe usikkerhet til årets utbytte fra Ringeriks- Kraft AS som er budsjettert med 11 mill. kroner.

5. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har en svak likviditet. For å være sikker på og til enhver tid kunne betale sine
forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen.
Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Første del av låneopptak til årets investeringer ble
foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner.
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6. Bemanningsutvikling
Ringerike kommune må tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. Kommunen reduserte sine
årsverk i 2014 fra 1854 ved inngangen av året til 1771 ved utgangen av året. Antall ansatte ble endret
i samme periode fra 2254 til 2262, noe som betyr en økning i antall deltidsstillinger i løpet av året.
Status i 2015 ser slik ut:
Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.02.2015 12.03.2015 12.04.2015
Antall årsverk
Antall ansatte
Årsverk timeansatt

1771
2262
214

1753
2245
198

1752
2243
197

1756
2252
187

1754
2246
194

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 17 årsverk ved utlønning i april. Samtidig er antall ansatte
redusert med 16.
Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time.
Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på
etterskudd, slik at 194 årsverk er lønnet i april for utført arbeid i mars. I årene 2012-2014 har
gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår
mellom 215 og 260.
Lønnsutviklingen fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 viser at netto lønnskostnader (uten
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har holdt seg på omtrent samme nivå på tross av
lønnsoppgjør som har funnet sted i mellomtiden. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt
endret. Refusjon fra NAV har godt noe ned, som antyder noe lavere andel sykefravær/ permisjoner.
Tabellen viser tall fra 1. kvartal i år og i fjor:
Tall i 1000 kr

1. kvartal 2015

1. kvartal 2014

Brutto lønnskostnader*
261 647
261 297
- Refusjon fra NAV
-15 997
-18 610
= Netto lønnskostnader
245 650
242 687
* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3960-2

Arkiv: 210

Sak: 51/15
Regnskap og årsrapport 2014
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin
helhet til inndekking av tidligere års merforbruk.
3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes.
4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende
måte:
a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015
b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i
tråd med vedtak i KS sak 41/12.
5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3960-1

Arkiv:

Regnskap og årsrapport 2014
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin
helhet til inndekking av tidligere års merforbruk.
3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes.
4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende
måte:
a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015
b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i
tråd med vedtak i KS sak 41/12.
5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering.

Sammendrag
Driftsregnskap 2014 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr
25.661.360,13. Investeringsregnskap 2014 legges frem med et udisponert beløp på kr
121.182.400. Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen
gir et tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2014. Regnskapsmessig
mindreforbruk 2014 vil dekke størstedelen av tidligere års merforbruk som pr 31.12.2014 er
kr 27.679.654,44.

Innledning / bakgrunn
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas
av kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal omtale viktige
hendelser samt en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet gjennom
året. Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning

redegjør for oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens
tjenesteproduksjon.
Det er utarbeides egen årsrapport for finansområdet.

Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2014 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 30,9
millioner kroner. Det er overført 0,6 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter
overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 25,7 millioner kroner.
I budsjett 2014 var det ikke avsatt midler til å redusere det akkumulerte underskuddet. Det
akkumulerte underskuddet var ved inngangen av 2014 på 27,7 millioner kroner.
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget
godkjenning og kontroll) etter driftsunderskudd i 2007, 2008, 2009 og 2013. Rådmannen
foreslår at årets regnskapsmessige mindreforbruk brukes til å dekke opp tidligere års
merforbruk slik at gjenstående akkumulert underskudd fra tidligere år vil reduseres til 2 mill.
kroner.
2014 var også et krevende år økonomisk for Ringerike kommune. Svikt i egne
skatteinntekter opp mot opprinnelig budsjett og svikt i skatteinngangen for landet som helhet
medførte at regnskapet viser betydelig lavere inntekter for både skatt på inntekt og formue
og rammetilskudd på til sammen 34,6 mill. kroner. Budsjettet for skatt på inntekt og formue
ble redusert med 26 mill. kroner og inndekningen ble tatt i sektorenes budsjetter. I forhold til
regulert budsjett for 2014, var svikten i skatt og rammetilskudd på 8,5 mill. kroner.
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert
arbeidsgiveravgift har i 2014 økt med 45,2 mill. kroner. Dette er kostnader som skulle vært
regnskapsført, men på grunn av premieavviksordningen fordeles disse kostnadene på de
kommende 7 regnskapsårene.
Ringerike kommune solgte i 2014 15 % av sine aksjer i Ringeriks-Kraft AS til KLP.
Salgssummen utgjorde 135 mill. kroner. Salget utløste gevinst på finansielle instrumenter på
13,9 mill. kroner, samt at det ordinære utbyttet ble på 21,9 mill. kroner ble 13,1 mill. kroner
høyere enn budsjettert. Samlede ekstra finansinntekter på transaksjoner vedrørende
Ringeriks-Kraft AS ble på 27 mill. kroner.
Driftsinntektene økte med 3,2 % i 2014, mens driftsutgiftene økte med 3,5 %. Dette,
sammen med premieavviksordningen, viser at Ringerike kommune fortsatt har for høye
driftskostnader i forhold til sine driftsinntekter. Det er iverksatt en rekke tiltak inn i 2015 for
å bringe driftsnivået ned for å styrke brutto driftsresultat og med det bli mindre avhengig av
variable finansinntekter slik som utbytte fra Ringeriks-Kraft AS og renteinntekter.

Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste år for Ringerike Kommune har vært å gjenvinne
handlefrihet og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd.
Kommunelovens § 48.4 ”Årsregnskapet og årsberetningen” har bestemmelser om
inndekking av regnskapsmessig underskudd hvor det fremgår at ”Underskudd på
årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres
opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og
fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at
underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år.”
I praksis vil dette si at inndekning må gjøres innen fire år etter det år underskuddet oppsto.
Underskudd fra 2009 og 2013 står fremdeles udekket, men mindreforbruk i 2014 vil sørge
for inndekking av alt underskudd fra 2009 og det meste av underskuddet i 2013. Det vil
gjenstå kr 2.018.294 av merforbruket i 2013. Forutsatt at det ikke gjøres andre
disponeringer.
Resterende merforbruk fra 2013 er planlagt inndekket i 2015.
Investeringsregnskapet viser udisponerte midler på kr 121.182.400. Revisjonen påpeker at
dette ikke er i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Midlene skulle vært ført til dekning
av årets investeringer, og bruk av lån og frie fond skulle vært redusert. Dersom dette hadde
vært gjort ville investeringsregnskapet vist et udisponert beløp på ca 20,2 mill. kroner. Note
2 (5. avsnitt) i regnskapet forklarer hvorfor investeringsregnskapet er avsluttet på denne
måten.

Rådmannens vurdering
2014 har vært preget av høyt fokus på innsparinger og tilpasning av driften. Det er
ingen tvil om at dette er krevende for både medarbeidere og brukere. Imidlertid er det viktig
å trekke frem at det i all hovedsak er gitt gode tjenester også i 2014, og resultatene på
medarbeiderundersøkelsen var gode.
Rådmannen merker seg tilbakemeldinger om at presset merkes i enhetene. Arbeidsdagen
oppleves av mange som krevende. Brukere opplever allikevel tjenestene i hovedsak som
stabile og gode.
Utfordringene fremover er at det fremdeles er tilpasning av inntekter og utgifter som må ha
størst fokus. Vi opplever kontroll på driften, men det er et stykke frem til vi får et
økonomisk
handlingsrom som vil gjøre oss i stand til å håndtere et etterslep på vedlikehold og et
fremtidig investeringsbehov.
Kommunen mottok i 2014 lavere inntekter gjennom skatt og netto inntektsutjevning enn det
som var opprinnelig budsjettert. Det førte til et vedtak om reduksjon av driftskostnader på
26 mill. kroner våren 2014. En slik betydelig endring midt i driftsåret er alltid utfordrende.
Det ble gjort en stor innsats i organisasjonen for å finne og gjennomføre nødvendige tiltak,
og et merforbruk på 8 mill. kroner for driftsområdene samlet viser god gjennomføringsevne.
Samtidig gjenstår noe arbeid før alt er på plass. Ekstraordinære inntekter var i 2014
nødvendig for å oppnå det regnskapsresultatet som vi nå ser.
Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør
Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntektsog utgiftssiden.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Regnskap 2014
Årsberetning 2014
Årsrapport 2014 (ettersendes eller deles ut i møte)
Revisjonsberetning regnskap 2014
Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2014

Ringerike kommune, 27.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Regnskapsskjema
1a driftsregnskapet
- satt opp slikkommunestyretvedtok budsjettet
Mill kr.
Avvik:- negativt/merforbruk, +positivt/mindreforbruki forhold til budsjett

Skattpå formueog inntekt
Eiendomsskatt
Sumskatteinntekter

Regulert Avvik
Avvik
Opprinnelig
Regnskap budsjett
ift
ift budsjett budsjett
Regnskap
2014
2014
budsjett i prosent
2014
2013
Note
-636,7
-633,7
3,0
0,5 %
-659,7
-627,5
-54,4
-54,3
0,2
0,3 %
-54,3
-55,0
-691,1
-688,0
3,2
0,5 %
-714,0
-682,5

Ordinærtrammetilskudd
Merverdiavgiftskompensasjon
drift
Merverdiavgiftskompensasjon
investeringer
Sumrammetilskudd og merverdiavgiftskomp.

-708,4
-43,2

-720,0
-46,2

-11,6
-3,0

-1,6%
-6,6%

-720,0
-46,2

-751,6

-766,2

-14,6

-1,9%

-766,2

-679,1
-42,2
-14,1
-735,4

-25,4
-1 468,2

-24,8
-1 479,0

0,7
-10,8

2,7 %
-0,7%

-24,8
-1 505,0

-29,2
-1 447,1

Renteinntekterog utbytte
Utbyttefra RingerikskraftAS
Mottatte avdragutlån (Boligstiftelsen)
Startlån- mottatte renter
Sumfinansinntekter

-5,1
-36,7
-0,1
-3,7
-45,6

-5,5
-8,8
-0,1
-2,8
-17,2

-0,4
27,9
0,0
0,9
28,4

-7,5%
317,2%

-5,5
-8,8
-0,1
-2,8
-17,2

-8,3
-8,8
-0,1

Renteutgifter,provisjonog lån
Startlån- renteutgifter
Avdragpå lån
Sumfinansutgifter
= Netto finansutgifter

26,2
3,9
46,2
76,4
30,8

31,1
4,2
47,0
82,3
65,1

4,9
0,3
0,8
5,9
34,3

Sumgenerelletilskuddog salgsinntekter
= Sumfrie disponible inntekter

Inndekningav tidligere års underskudd
Brukav tidligereårs mindreforbruk
Brukav likviditetsreserven
Avsetningdisposisjonsfond(netto)
Avsetningbundedriftsfond(netto)
Sumnetto avsetninger

0,0

0,0

0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet

0,6

0,5

-0,1

-1 436,8
1 411,2
-25,7

-1 413,4
1 403,2
-10,2

23,4
-8,0
15,5

Sumtil fordeling drift
Fordelt på enhetene iflg skjema1B
Regnskapsmessig
mer+/mindreforbruk-

164,8%
15,7%
1,6 %
7,2 %
52,7%

31,1
4,2
47,0
82,3
65,1

-17,2
31,5
43,2
74,8
57,6

12

45,6
-45,6

8
4
8
4
4

0,0

0,0

-12,4%

0,5

11,9

1,7 %
-0,6%

-1 439,4
1 429,2
-10,2

-1 377,7
1 384,2
6,5

8

Regnskapsskjema
1b driftsregnskapet
- satt opp slikkommunestyretvedtok budsjettet
Mill kr.
Avvik:- negativt/merforbruk, +positivt/mindreforbruki forhold til budsjett

0 Folkevalgteog revisjon
1 Rådmann,strategisketiltak
2 Fellestjenester,fellesutgifterm.v.
3 Oppvekstog kultur
4 Helse
5 Tekniskeområder
7 Avsetninger,overføringersærbedrifterm.v
Sumtjenesteproduksjon

Regulert Avvik
Avvik
Opprinnelig
Regnskap budsjett
ift
ift budsjett budsjett
Regnskap
2014
2014
budsjett prosent
2013
2013
5,7
6,7
1,0
14,6%
6,5
6,8
23,7
21,6
-2,1
-9,8%
16,8
17,3
66,6
70,2
3,6
5,1 %
71,0
68,3
555,3
546,3
-9,0
-1,6%
448,0
453,0
619,0
613,6
-5,4
-0,9%
657,5
676,4
168,8
178,7
9,9
5,5 %
167,9
148,5
-27,9
-33,7
-5,9
-17,4%
61,6
14,0
1 411,2
1 403,2
-8,0
-0,6%
1 429,2
1 384,2

2

Regnskapsskjema
2A - Investeringsregnskapet
Tall i mill. kroner

Regnskap2014

Regulert
budsjett 2014

Opprinnelig
budsjett 2014 Regnskap2013 Note

KOSTRA-ART
Investeringeranleggsmidler
Utlånogforskutteringer
Kjøpavaksjerogandeler
Avdragpålån
Avsetninger
Åretsfinansieringsbehov

(520:521)
(529)
(510:519)
(530:539+548:569)
Sum(L1:L4)

82,40
21,77
6,91
5,64
18,92
135,64

92,87
35,00
6,09
5,78
9,50
149,25

194,19
35,00
3,80
5,78
0,50
239,28

102,15
32,51
11,12
5,53
10,46
161,77

-118,64
-2,00
-7,75
-4,41
-132,81

-209,70
-2,00
-18,86
-4,41
-234,98

-110,59
-8,29
-

4

Brukavlånemidler
Salganleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Kompensasjonfor merverdiavgift
Motatte avdrutlån
Andreinntekter
Sumeksternfinansiering

(910:919)
(660:679)+929
(729)
(700:789+920:928)
(600:659;900:909)
Sum(L7:L11)

-86,68
-127,17
-8,56
-14,16
-1,91
-238,48

7

Overførtfra driftsregn.
Brukavavsetninger
Sumfinansiering

(970:979)
(930:969)
Sum(L12:L14)

-0,56
-17,77
-256,82

-0,50
-15,94
-149,25

-0,50
-3,80
-239,28

-11,91
-4,93
-161,77

2
4

Udekket/udisponert

(L5-L15)

-121,18

-

-

-

8

-24,41
-1,63
-144,93

Regnskapsskjema
2b - investeringsregnskapet
Tall i mill kr

REGNSKAP
2014

REGULERT
BUDSJETT
2014

REGNSKAP
2013

REGULERT
BUDSJETT
2013

14,01
1,36
26,02
0,27
7,72
10,17
28,87
-88,41
-

0,28
15,68
2,01
56,51
0,79
7,40
19,45
46,98
-149,09
-

Investeringeri anleggsmidler:
610 Rådmannogstrategisketiltak
620 Støtteenheter
624 IT
640 Helse
651 Teknisktjeneste VAR
652 Miljø ogAreal
653 BrannogRedning
654 Inv eiendomsforvaltning
655 Vei ParkogIdrett
656 Byggeprosjekter
657 Inv utbyggingsprosjekter
690 Aksjer,Utlån,Fondogmvakomp.
Suminvesteringeri anleggsmidler

0,00
0,00
14,75
0,45
30,35
-0,04
0,46
0,01
7,14
10,53
7,89
-71,54
-

7,89
0,00
16,30
0,28
31,21
0,97
0,54
0,41
3,14
18,19
11,70
-90,64
-

3

Balanseregnskapet

REGNSKAP
2014

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
FASTE
EIENDOMMER
OGANLEGG
UTSTYR,
MASKINER
OGTRANSPORTMIDLER
UTLÅN
AKSJER
OGANDELER
PENSJONSMIDLER

KAP.2.2
(2.27-2.29)
(2.24-2.26)
(2.22-2.23)
(2.21)
(2.20)

B. OMLØPSMIDLER
KORTSIKTIGE
FORDRINGER
PREMIEAVVIK
AKSJER
OGANDELER
SERTIFIKATER
OBLIGASJONER
KASSE,
POSTGIRO,
BANKINNSKUDD

KAP.2.1
(2.13-2.17)
(2.19)
(2.18)
(2.12)
(2.11)
(2.10)

SUMEIENDELER
(A + B)

REGNSKAP
2013

REGNSKAP
2012
NOTE

3 463153298,81 3 249071275,98 2 951781825,56
953264074,75
932749263,16
898505340,76
76 050485,02
72 179832,88
59 158341,91
149068108,04
140246365,94
118918479,89
193512378,00
210558051,00
199718332,00
2 091258253,00 1 893337763,00 1 675481331,00
592798117,69
120590980,93
197570031,02

399752301,84
102042655,50
151546963,02

361372291,02
95 500473,47
147434711,02

12 000,00
274625105,74

14 000,00
146148683,32

14 000,00
118423106,53

13
9

9

14

4 055951416,50 3 648823577,82 3 313154116,58

EGENKAPITAL
OGGJELD
C. EGENKAPITAL
KAP.2.5
DISPOSISJONSFOND
(2.56-2.57)
BUNDNEDRIFTSFOND
(2.51-2.52)
UBUNDNE
INVESTERINGSFOND
(2.53-2.54)
BUNDNEINVESTERINGSFOND
(2.55)
REGNSKAPSMESSIG
MINDREFORBRUK
(2.5950)
REGNSKAPSMESSIG
MERFORBRUK
(2.5900)
UDISPONERT
I INVESTERINGSREGNSKAP
(2.5960)
UDEKKET
I INVESTERINGSREGNSKAP
(2.5970)
LIKVIDITETSRESERVE
(2.5980)
KAPITALKONTO
(2.5990)
ENDRING
AVREGNSKAPSPRINSIPP
SOMPÅVIRKER
AK(DRIFT)
(2.581)
ENDRING
AVREGNSKAPSPRINSIPP
SOMPÅVIRKER
AK(INVESTERING)(2.580)
D. GJELD
LANGSIKTIG
GJELD
PENSJONSFORPLIKTELSE
IHENDEHAVEROBLIGASLÅN
SERTIFIKATLÅN
ANDRELÅN
KORTSIKTIG
GJELD
KASSEKREDITTLÅN
ANNENKORTSIKTIG
GJELD
PREMIEAVVIK

KAP.2.4
(2.40)
(2.41-2.42)
(2.43-2.44)
(2.45-2.49)
KAP.2.3
(2.31)
(2.32-2.38)
(2.39)

SUMEGENKAPITAL
OGGJELD(C+ D)

6 479256,58
-450423,04
-33484392,91
-22226531,14
-33094083,67
-25661360,13
27 679654,44
-121182400,00

169802309,06
-450423,04
-28786865,30
-26976531,14
-27202467,19
27 679654,44

167693007,49
-613553,04
-27 913268,61
-29 460597,85
-19 186670,15
-45 589752,93
66 764122,40

217342189,05
-26768000,00
24 324603,98

227982337,31
-26768000,00
24 324603,98

226136123,69
-26 768000,00
24 324603,98

9

-1 097457235,96 -1 042525759,96

12

-960923144,79

-269718788,12

-249482736,92

-230597674,28

-259744107,00
-9 974681,12

-240360401,80
-9 122335,12

-223749265,16
-6 848409,12

-4 055951416,50 -3 648823577,82 -3 313154116,58

KAP.2.9
(2.9100)
(2.9200-2.9998)
(2.9999)

6

-3 792711884,96 -3 569143149,96 -3 250249449,79
-2 695254649,00 -2 526617390,00 -2 289326305,00

E. MEMORIAKONTI
MEMORIAKONTO
UBRUKTE
LÅNEMIDLER
ANDREMEMORIAKONTI
MOTKONTO
FORMEMORIAKONTIENE

4
4
4
4
8
8
8
8
8
7

117549929,86
-12161231,18
-105388698,68

97 423069,43
-12161231,18
-85261838,25

77 665033,30
-247741889,82
170076856,52

4

9

Økonomiskoversikt - driftsregnskapet

KOSTRA-ART

REGNSKAP
2014

REGULERT
BUDSJETT
2014

OPPRINNELIG
BUDSJETT
2014

REGNSKAP
2013

NOTE

BRUKERBETALINGER
ANDRESALGSOGLEIEINNTEKTER
OVERFØRINGER
MEDKRAVTILMOTYTELSE
RAMMETILSKUDD
ANDRESTATLIGE
OVERFØRINGER
ANDREOVERFØRINGER
INNTEKTSOGFORMUESKATT
EIENDOMSSKATT
ANDREDIREKTE
OGINDIREKTE
SKATTER
SUMDRIFTSINNTEKTER

SUM(600:619)
-69 477 243,23
-62 702280,00
-62 617952,00
-65 776948,86
SUM(620:670)
-158885 941,52 -156137262,00 -156137262,00 -143029960,67
SUM(700:780)
-262372 685,28 -217550730,00 -216214403,00 -260300192,82
SUM(800:809)
-708382 356,00 -720000000,00 -720000000,00 -679626988,00
SUM(810:829)
-52 180 936,46
-45 119260,00
-45 119260,00
-52 321789,56
SUM(830:850;880;890) -4 916 498,40
-2 527866,80
SUM(870:873)
-636694 906,93 -633700000,00 -659700000,00 -627497607,93
SUM(874:876)
-54 466 259,00
-54 485000,00
-54 485000,00
-55 023640,50
SUM(877:879)
-338601,00
-313811,00
SUM(L3:L11)
-1 947715 427,82 -1 889694 532,00 -1 914 273877,00 -1 886 418806,14

LØNNSUTGIFTER
SOSIALE
UTGIFTER
KJØPAVVAREROGTJENESTER
SOMINNGÅRI
KOMMUNENS
TJENESTEPRODUKSJON
KJØPAVTJENESTER
SOMERSTATTER
KOMMUNALTJENESTEPRODUKSJON
OVERFØRINGER
AVSKRIVNINGER
FORDELTE
UTGIFTER
SUMDRIFTSUTGIFTER

SUM(010:089;160:165) 989811 429,98
SUM(090:099)
277792 642,00
SUM(100:285)SUM(160:165)
253928 340,72

971 691697,00
281 931540,00

985 583330,00
247 854919,00

970 718349,35
257 555931,75

247 083936,00

247 091397,00

254 394543,37

SUM(300:380)
211699 112,20
SUM(400:490)
175391 734,70
590
53 653 361,91
NEG(690)+(290-790)
-22 659 630,02
SUM(L14:L20)
1 939616 991,49

173 317505,00
169 979576,00
50 000000,00
-28 888275,00
1 865 115979,00

173 317505,00
213 376114,00
50 000000,00
-28 888275,00
1 888 334990,00

182 093667,92
176 748377,91
51 175053,66
-19 192214,57
1 873 493709,39

BRUTTODRIFTSRESULTAT

L12-L21

-8 098 436,33

-24 578553,00

-25 938887,00

-12 925096,75

RENTEINTEKTER
OGUTBYTTE
GEVINST
FINANSIELLE
INSTRUM
MOTTATTE
AVDRAGPÅUTLÅN
SUMEKSTERNE
FINANSINNTEKTER

SUM(900:905)
909
920
SUM(L25:L26)

-31 989 955,99
-13 902 600,00
-614063,09
-46 506 619,08

-17 704200,00
-222800,00
-17 927000,00

-17 704200,00
-222800,00
-17 927000,00

-17 522672,14

RENTEUTGIFTER
OGLÅNEOMKOSTNINGER
TAPFINANSIELLE
INSTRUM
AVDRAGPÅLÅN
UTLÅN
SUMEKSTERNE
FINANSUTGIFTER

500
509
510
520
SUM(L29:L31)

30 180 170,36
46 235 745,00
921775,38
77 337 690,74

35 288746,00
47 000000,00
450000,00
82 738746,00

35 288746,00
47 000000,00
450000,00
82 738746,00

31 598277,91

RESULTAT
EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

L27-L32

30 831 071,66

64 811746,00

64 811746,00

57 982211,63

MOTPOSTAVSKRIVNINGER

990

-53 653 361,91

-50 000000,00

-50 000000,00

-51 175053,66

NETTODRIFTSRESULTAT

L23+L34+L35

-30 920 726,58

-9 766807,00

-11 127141,00

-6 117938,78

-17 727 165,03

-2 170149,00

-809815,00

-17 727 165,03

-2 170149,00

-809815,00

-45 589752,93 8
-163130,00 4
-15 889472,50 4+21
8
-61 642355,43

561838,84

500000,00

500000,00

11 912757,06 2+19

22 424 692,64

1 236956,00

1 236956,00

22 986 531,48

1 736956,00

1 736956,00

-25 661 360,13

-10 200000,00

-10 200000,00

BRUKAVTIDLIGERE
ÅRSREGNSKAPSMESSIGE
MINDREFORBRUK
930
BRUKAVDISPOSISJONSFOND
940
BRUKAVBUNDNEFOND
950
BRUKAVLIKVIDITETSRESERVE
960
SUMBRUKAV AVSETNINGER
SUM(L38:L41)
OVERFØRT
TILINVESTERINGSREGNSKAPET
570
AVSATTTILDEKNING
AVTIDLIGERE
ÅRS
REGNSKAPSMESSIGE
MERFORBRUK
530
AVSATTTILDISPOSISJONSFOND
540
AVSATTTILBUNDNEFOND
550
AVSATTTILLIKVIDITETSRESERVEN
560
SUMAVSETNINGER
SUM(L44:L48)
REGNSKAPSMESSIG
MINDREFORBRUK

L36+L42-L49

3

20

-441803,41
-17 964475,55

43 220824,00
1 127585,27
75 946687,18

20

45 589752,93 8
4
16 763069,19 4+6
8
74 265579,18
6 505284,97

5
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Økonomiskoversikt - investeringsregnskapet

KOSTRA-ART
SALGAVDRIFTSMIDLER
OGFASTEIENDOM SUM(660:670)
ANDRESALGSINNTEKTER
SUM(600:650)
OVERFØRINGER
MEDKRAVTILMOTYTELSESUM(700:770,-729)
KOMPENSASJON
FORMERVERDIAVGIFT SUM(729)
STATLIGE
OVERFØRINGER
SUM(800:810)
ANDREOVERFØRINGER
SUM(830:890)
RENTEINNTEKTER
OGUTBYTTE
SUM(900:905)
SUMINNTEKTER
SUM(L3:L8)
LØNNSUTGIFER
SOSIALE
UTGIFTER
KJØPAVVAREROGTJENESTER
SOM
INNGÅRI KOMMUNENS
TJENESTEPRODUKSJON
KJØPAVTJENESTER
SOMERSTATTER
KOMMUNALTJENESTEPRODUKSJON
OVERFØRINGER
RENTEUTGIFTER
OGOMKOSTNINGER
FORDELTE
UTGIFTER
SUMUTGIFTER

SUM(010:080;160:165)
SUM(090:099)

REGNSKAP
2014

REGULERT
BUDSJETT
2014

OPPRINNELIG
BUDSJETT
2014

-6 074480,00
-1 911605,58
-907336,40
-8 555892,35
-17449314,33

-2 000000,00
-338000,00
-7 752000,00
-10090000,00

-2 000000,00
-338000,00
-18862000,00
-21200000,00

572869,04
155643,13

-

-

REGNSKAP
2013
NOTE
-8 016269,80
-1 632787,28
-12535750,10
-22184807,18
445785,22
65 161,92

SUM(100:285)SUM(160:165)

69 899856,76

89 910227,87 191194000,00

SUM(300:380)
SUM(400:490)
500
690+(290-790)
SUM(L11:L17)

11 860611,35
12 634,17
-105000,00
82 396614,45

2 963172,00
3 000000,00
14 381470,79
-358041,00
92 873399,87 194194000,00 102149413,76

AVDRAGPÅLÅN
510
UTLÅN
520
KJØPAVAKSJER
OGANDELER
529
DEKNING
AVTIDLIGERE
ÅRSUDEKKET
530
AVSATT
TILUBUNDNE
INVESTERINGSFOND
548
AVSATT
TILBUNDNEFOND
550
AVSATT
TILLIKVIDITETSRESERVEN
560
SUMFINANSIERINGSTRANSAKSJONERSUM(L20:L26)

5 642779,00
21 766747,70
6 914253,00
9 000000,00
9 915114,47
53 238894,17

5 784000,00
35 000000,00
6 089296,00
9 000000,00
500000,00
56 373296,00

FINANSIERINGSBEHOV

L18+L27-L9

5 784000,00
35 000000,00
3 800000,00
500000,00
45 084000,00

3

87 615036,83

5 529560,83
32 513277,04
11 117887,00
1 315933,29
9 143659,03
59 620317,19

7
8
4
4
8

118186194,29 139156695,87 218078000,00 139584923,77

BRUKAVLÅN
910
MOTTATTE
AVDRAG
PÅUTLÅN
920
SALGAVAKSJER
OGANDELER
929
BRUKAVTIDLIGERE
ÅRSMINDREFORBRUK930
OVERFØRT
FRADRIFTSREGNSKAPET
970
BRUKAVDISPOSISJONSFOND
940
BRUKAVUBUNDNE
INVESTERINGSFOND948
BRUKAVBUNDNEFOND
950
BRUKAVLIKVIDITETSRESERVEN
960

-86683139,57 -118641399,87 -209702000,00 -110594963,87 7+19
-13252717,89
-4 076000,00
-4 076000,00 -11871172,85
-121097400,00
-278168,00 7+13
8
-561838,84
-500000,00
-500000,00 -11912757,06 2+19
4
-13750000,00 -13750000,00
-3 800000,00
-3 800000,00 4
-4 023497,99
-2 189296,00
-1 127861,99 4
8

SUMFINANSIERING

SUM(L30:L38)

-239368594,29 -139156695,87 -218078000,00 -139584923,77

UDISPONERT

L28-L39

-121182400,00

-

-

-

8+19
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Regnskapeter utarbeidet i henhold til bestemmelseri kommuneloven,forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap,
økonomiskeoversikterog noter.
Regnskapsforskriften
inneholderreglerfor pliktigenoter til regnskapet.Noter skalbidra til å
øke regnskaps
brukerens forståelse av regnskapet og hjelpe brukeren til å vurdere
regnskapet. Videre inneholder kommunal regnskapsstandard(KRS) nr 6 Noter og
årsberetningytterligere noter som ansesnødvendigfor at regnskapetskal være avlagt i
henholdtil godkommunal regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen fremgår av
driftsregnskapeteller investeringsregnskapet.
Regnskapsføring
av tilgang og bruk av midler
barei balanseregnskapet
gjøresikke.
Alle utgifter, utbetalinger,inntekter og innbetalingerer regnskapsførtbrutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner.Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalingeri året er tatt med i årsregnskapet,enten de er betalt eller ikke. For lån er kun
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.
Den
delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter,
utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen,
registrereset anslåttbeløpi årsregnskapet.
Klassifiseringav anleggsmidlerog omløpsmidler
Eiendelersom er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapetklassifisertsom
anleggsmidler
. Andreeiendelerer klassifisertsomomløpsmidler.
Fordringerklassifiseressom omløpsmidlerdersomde forfaller til betalinginnen ett år etter
anskaffelsestidspunktet.Videre er fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon
samt markedsbaser
te verdipapirerklassifisertsom omløpsmidler,med mindre kommunen
har foretatt investeringenut fra næringspolitiskeeller samfunnsmessigehensyn. I slike
tilfeller er verdipapireneklassifisertsomanleggsmidler.
Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet
. Standardenhar særlig betydning for skille mellom vedlikeholdog
påkostninger i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde
anleggsmiddeletskvalitetsnivåutgiftføres i driftsregnskapet. Utgifter som representereren
standardhevingav anleggsmiddeletsutover standarden ved anskaffelsenutgiftsføres i
investeringsregnskapet
og aktiverespå anleggsmiddeleti balansen.
Klassifiseringav gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslånjfr kl § 50 nr 5. All annengjeld er kortsiktiggjeld.Neste
årsavdragpå utlån inngåri anleggsmidlerog nesteårsavdragpå lån inngåri langsiktiggjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Markedsbasertefinansielleomløpsmidlerer vurdert til virkeligverdi.
Uteståendefordringerer vurdert til pålydendemedfradragfor forventet tap.
Anleggsmidlerer vurdert til anskaffelseskost.Anleggsmidlermed begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningenestarter året etter anleggsmiddeleter anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperiodene
er i tråd med§ 8 i forskrift om årsregnskapog årsberetning.
Anleggsmidlersomhar hatt verdifallsomforventesikke å væreforbigåendeer nedskrevettil
virkeligverdi i balansen.
Vurderingenefor eiendelergjeldertilsvarendefor kortsiktig og langsiktiggjeld. Opptakskost
utgjør gjeldspostenspålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger(gebyrer,provisjonerm.v.)samt over- og underkurser finansutgifterog inntekter. Over- og underkursperiodiseresover lånetsløpetid som kortsiktig fordring/gjeld
etter sammeprinsippsomgjelderfor obligasjonersomholdestil forfall.
Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkoster satt som den rettslige rammenfor hva kommunenkan
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
i dokumentH-3/14.
Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon
Kommunenfølger reglenei merverdiavgiftslovenfor de tjenesteområdenesom er omfattet
av
loven.
For
kommunens
øvrige
virksomhet
krever
kommunen
merverdiavgiftskompensasjon.
Mottatt kompensasjonfor betalt merverdiavgifter finansiert
av kommunengjennomredusertstatstilskuddi inntektssystemetfor kommunesektoren.
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Note 2 - Vesentligeposter og transaksjoneri regnskapet
Regnskapetfor 2014 viser et netto driftsresultat/overskuddetter finansposter på 30,9
millioner kroner. Budsjettert netto driftsresultat i 2014 var på 9,8 millioner kroner.
Overføring til investeringsregnskapetutgjør 0,6 millioner kroner og regnskapsmess
ig
mindreforbrukfor 2014er på 25,661millioner kroner.
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 27,7 millioner kroner pr
31.12.2014.
Brutto driftsresultat er på 8,1 millioner kroner mot budsjettert 24,6millioner kroner. Det vil
bli gjort nærmere rede for avvik i forhold til budsjett for de ulike rammeområdenei
rådmannensårsberetning/årsrapport.
Kommunenhar i 2014solgten aksjepost,tilsvarende15 %av selskapet,i Ringeriks- Kraft AS
(RiK)til KLP.Salgssummen
ble satt til 135millioner kroner.Av dette er 13, 9 millioner kroner
regnskapsførtsom gevinst i driftsregnskapetog resterende 121,1 millioner kroner som
salgsinntekti investeringsregnskapet.
Kommunenseierandeli RiKble redusertfra 88 %til 73
%av selskapet.
Investeringsregnskapetgjøres opp med et udisponert resultat på 121,2 millioner kroner.
Dette beløpet består av 121,1 millioner kroner etter salget av RiK,som er under politisk
behandling og ikke disponert pr 31.12.2014. Resterende 0,1 millioner kroner er
salgsinntekter fra to tomtesalgpå Tyristrand(gnr 244 bnr 23 og gnr 244 bnr 398)som etter
vedtaki kommunestyretssak41/12 skalbenyttestil nedbetalingav kommunenslangsiktige
gjeld.Dette er ikkeblitt utført i 2014regnskapet.
Overføringerfra drifts- til investeringsregnskapetutgjør 0,6 millioner kroner som gjelder
renteinntekter på bundneinvesteringsfondsomi henholdtil forskrifteneskalinntektsføresi
investeringsregnskapet.
Kommunens likviditetssituasjon har vært presset, men tilfredsstillende gjennom 2014.
Kommunenstrekkrettighetpå 150millioner kroner,har ikkevært benyttet.
ROBEK
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK(Register om betinget
godkjenningog kontroll) på bakgrunnav økonomiskubalanseetter kommuneloven§ 60 nr.
1a. Det betyr at kommunenmå ha godkjenningfra Fylkesmannenfor å kunneforeta gyldige
vedtak om låneopptakeller langsiktigeleieavtaler.
Kommunelovens§ 48.4”Årsregnskapetogårsberetningen”har bestemmelserom
inndekkingav regnskapsmessig
underskuddhvor det fremgårat ”Underskuddpå
årsregnskapetsomikkekandekkespå budsjetteti det år regnskapetleggesfram, skalføres
opp til dekningi det følgendeårsbudsjett.Undersærligeforhold kankommunestyretog
fylkestinget,etter å ha foretatt de nødvendigeendringeri økonomiplanen,vedtaat
underskuddetskaldekkesover inntil ytterligere to år. I praksisvil dette si at inndekningmå
gjøresinnenfire år etter det år underskuddetoppsto.
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Ringerikekommunefikk i 2014godkjennelsefra departementettil å forlenge
inndekningstidenut over fire år for å dekkeunderskuddfra 2009.Regnskaps
resultat 2014er
bedreenn budsjettert og vil kunnedekkeinn underskuddetfra 2009.
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Note 3 - Endringi arbeidskapital

Del 1 Endringi arbeidskapital- bevilgningsregnskapet
Anskaffelseav midler
2014
2013
Inntekterdriftsregnskapet
SUM(600:670;700:770;800:895)-1 947715427,82 -1 886418806,14
Inntekterinvesteringsregnskapet
SUM(600:670;700:770;800:895) -17449314,33
-22184807,18
Innbetalingervedeksternefinanstransaksjoner SUM(900:929)
-267539876,54
-140708780,27
Sumanskaffelseav midler
-2 232704618,69 -2 049312393,59
Anvendelseav midler
Utgifter driftsregnskapet
SUM(010:285;300:480)
-690
Utgifter investeringsregnskapet
SUM(010:285;300:480)
-690
Utbetalingervedeksternefinanstransaksjoner SUM(500:529)
Sumanvendelseav midler
Anskaffelse- anvendelseav midler
Endringi ubruktelånemidler
Endringi arbeidskapital

1 885963629,58 1 822318655,73
82 383980,28
102149414,00
111674104,61
125107412,05
2 080021714,47 2 049575481,78

Bal:2.91(Rt)- 2.91(Rt-1)

-152682904,22
20 126860,43
172809764,65

263088,19
19 758036,13
19 494947,94

Omløpsmidler
Endringkortsiktigefordringer
Endringaksjerog andeler
Endringpremieavvik
Endringsertifikater
Endringobligasjoner
Endringbetalingsmidler
Endring omløpsmidler

2.1
2.13- 2.17
2.18
2.19
2.12
2.11
2.10

2014
592798117,69
18 547725,43
46 023068,00
-2 000,00
128476422,42
193045215,85

2013
399752301,84
6 542182,03
4 112252,00
27 725576,79
38 380010,82

Kortsiktiggjeld
Endringkassekredittlån
Endringannenkortsiktiggjeld
Endringpremieavvik

2.3
2.31
2.32- 2.38
2.39

269718788,12
-20235451,20
-

249482736,92
-16611136,64
-2 273926,00

Endring kortsiktig gjeld

-20235451,20

-18885062,64

Endringi arbeidskapital

172809764,65

19 494948,18

Del 2 Endringi arbeidskapitalbalansen
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Note 4 - Avsetningerog bruk av avsetninger
Del 1 Sumalle fond - avsetningerogbruk av avsetningerdrifts- oginvesteringsregnskapet
Alle fond
Avsetningertil fond
Brukav avsetninger
Til avsetningsenereår
Netto avsetninger

KOSTRA-art
SUM(530:560)+580
SUM(930:960)
980

2014
188183568
(35500663)
152682905

2013
72 812415
(66 570217)
(6 505285)
(263087)

Del 2 Disposisjonsfond- avsetningerog bruk avavsetninger
Disposisjonsfond
Kostra art/balanse
2014
2013
IB 0101
2.56
450403
613533
Avsetningerdriftsregnskapet
540
Brukav avsetningerdriftsregnskapet
940
Brukav avsetningerinvesterings-regnskapet
940
(163130)
UB31.12
2.56
450403
450403
UB31.12visersaldoenpå disposisjonsfondet.Fondeter til kommunestyretsfrie disposisjontil drifts- og
investeringsformål.
Vesentligeavsetningertil disposisjonsfond
Beløp
Vedtak sak/dato

Del 3 Bundnedriftsfond - avsetningerog bruk avavsetninger
Bundet driftsfond
Kostra art/balanse
2014
2013
IB 0101
2.51
28 786866
27 913268
Avsetninger
550
22 424693
16 763070
Brukav avsetningeri driftsregnskapet
950
(17727165)
(15 889472)
UB31.12
2.51
33 484394
28 786866
UB31.12visersaldoenpå bundnedriftsfond.Brukav dissefondsmidleneer bundettil bestemteformål og kan
ikke endresav kommunestyret.
Vesentligeavsetningertil bundnedriftsfond
Beløp
Vedtak sak/dato
19 053 071
3 371 622

Øremerkedemidler,gavemidlermm
Næringsfonddrift (kraftfond)/selvkostfond/skoger

Del 4 Ubundetinvesteringsfond- avsetningerogbruk av avsetninger
Ubundet investerings fond
Kostra-art/balanse
2014
IB 0101
2.53
26 976531
Avsetninger
548
9 000000
Brukav avsetninger
948
(13750000)
UB31.12
2.53
22 226531
UB31.12visersaldoenpå ubundetinvesteringsfond.Fondeter til kommunestyretsfrie disposisjontil
investeringsformål.

2013
29 460598
1 315933
(3 800000)
26 976531

Vesentligeavsetningertil ubundetinvesteringsfond
Beløp
Urealiserteinvesteringer,plassertpå fond

Vedtak sak/dato
9 000000

Del 5 Bundneinvesteringsfond- avsetningerogbruk av avsetninger
Bundet investerings fond
Kostra art/balanse
2014
IB 0101
2.55
27 202467
Avsetninger
550
9 915115
Brukav avsetninger
950:958
(4 023498)
UB31.12
2.55
33 094084
UB31.12visersaldoenpå bundetinvesteringsfond.Brukav fondetsmidler er bundettil bestemte
investeringsformålog kanikke endresav kommunestyret.

2013
19 186670
9 143659
(1 127862)
27 202467

Vesentligeavsetningertil bundneinvesteringsfond
Beløp
Renteinntekterpå bundneinvesteringsfond
Startlån- ekstraordinæreavdrag

Vedtak sak/dato
561839
9 353276
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Note 5 – Betingedeforhold og hendelseretter balansedagen
Avregningtilskudd til private barnehager2014
Foreløpigeberegningerantyder at private barnehagersamlet skulle hatt ytterligere 3,1
millioner kroner i driftstilskudd i 2014 etter at kommunens årsregnskapnå foreligger.
Beløpeter regnskapsførti 2014somen kortsiktiggjeld.Det knytter segusikkerhettil beløpet
og en mer nøyaktigavregningvil bli foretatt når kommunensregnskaper endeliggodkjent.
Mottatte refusjonskrav
Kommunenhar fått refusjonskravfra andrekommuneri forhold til oppholdsutgifterfor
beboerepå HønenGårdbo- og mestringssenter(Blindehjemmet).Det er endringeri
regelverketsomgjørat de nå krevertilbakebetaltoppholdsutgifterpå 2,7mill. kroner.
Ringerikekommunebestriderdissekraveneog anserikkedissesomgyldige.Kraveneer
dermedikkeutgiftsført i regnskap2014.
Salgav eiendom2014
Det er solgteiendommerfor 5,6 millioner kroner(salgssum)i 2014.Disseer ført sominntekt
i investeringsregnskapet
men ikkenedskreveti balansen.Denstørstesalgssummen,en
delinnbetalingpå 4,5 millionerkroner avtotalt 5,9millioner kroner,er mottatt for gnr 318
bnr 497«Øya».
Det antasat eiendommenestår oppført medet betydeliglaverebeløpi balansen,men det
har vist segutfordrendeå finne de solgteobjektenei kommunensbalanseposter.Dette vil
bli rettet opp i 2015.
Billighetserstatning
Billighetsutvalgethar behandlet 4 sakeri 2014. Det er utbetalt erstatningi 3 av sakene,med
til sammenkr. 600.000,-.
Toav sakeneer behandleti klagenemnden.Herfikk den eneklagerenmedhold,mensi den
andreklagesakenble utvalgetsvedtakopprettholdt.
Billighetsutvalgetavsluttetsitt arbeidi 2014,og det liggeringensakertil behandlingi 2015.
Nyesakerkanallikevelikkeutelukkeshelt.
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Note 6 - Endringav prinsipper,estimater og retting av tidl. årsfeil
Opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12
Som følge av anordningsprinsippetavsettesdet ved årsoppgjøretopptjent, ikke utbetalt
lønn pr 31.12.Avsetningi 2014utgjør 13 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift),noe som
er 2,5 millionerkroner størreennavsetningenpr 31.12.2013.
Avstemmingrefusjonsykelønn pr 31.12
Bokført saldo på annen kortsiktig gjeld og mottatt refusjonsbeløpfra NAV er justert mot
fordringskontoenfor sykepenger,tilsvarende2,6millioner kroner.
Fordringeneknyttet til refusjon sykelønnog fødselspermisjonerreduseresmed dette fra
11,2 millioner kroner til 8,7 millioner kroner som rapportene fra økonomisystemetviser.
Kraveneknyttet til disserefusjoneneble gjennomgåttvåren2014,og gjennomgangen viser
at krav tilsvarendeca 1,4 millioner kroner skal avskriveseller frafalles.I tillegg ligger krav
tilsvarendeca 1,1 millioner kroner somanseessom foreldet og bør dermedikke tas hensyn
til.
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Note 8 - Spesifikasjonover regnskapsmessig
resultat

FRABALANSEN
:
Kapittel
Regnskapsmessig
merforbrukdrift
259.00
Regnskapsmessig
mindreforbrukdrift
259.50
Udisponerti investeringsregnskapet
259.65
Udekketi investeringsregnskapet
259.xx
SUMENDRING
REGNSKAPSMESSIG
MERFORBRUK

Saldo01.01
Saldo31.12
Endring
27 679654,44 27 679654,44
25 661360,13 25 661360,13
121182400,00 121182400,00
146843760,13

FRADRIFTOGINVESTERING
:
FRADRIFTSREGNSKAPET
Åretsregnskapsmessige
mindreforbruk
Åretsregnskapsmessige
merforbruk
Dekningav tidligereårs underskudd*
Tidligereårs overskudd
SUMDIFF.DRIFT

Arter
580
980
530
930

FRAINVESTERINGSREGNSKAPET
Åretsregnskapsmessige
mindreforbruk
Åretsregnskapsmessige
merforbruk
Dekningav tidligereårs underskudd
Disptidligereårs regnsk.m.underskudd
SUMDIFF.INVESTERING

Arter
580
980
530
930

DIFFERANSE

25 661360,13
25 661360,13

25 661360,13

121182400,00
121182400,00

121182400,00
-
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Note 9 - Pensjonsforpliktelser
Føringavpensjonsutgifter- SPK2014
Hovedstørrelserfra aktuarberegning for 2014
1 Nåverdiav årets pensjonsopptjening(åretsopptjening)
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
4 Administrasjonskostnader
5 Premieinnbetalinginkl adm.kostnader(forfalt premie)
6 Utbetaltepensjoner(utbetalinger)
5a Arb.avgiftav arbeidsgiversandelav nr 5- 2 %

21 921836
13 248079
10 629128
579536
23 595272
2 859995

7 Påløptpensjonsforpliktelse01.01.14(faktiskforpliktelse)
8 Estimertpåløptpensjonsforpliktelse31.12.14
9 Estimertverdiav pensjonsmidler31.12.14(forventet)
10 Verdiav pensjonsmidler01.01.14(faktiskepensjonsmidler)
11 Estimatavvikforpliktelse01.01.14
12 Estimatavvikmidler01.01.14

331201972
358592736
254423201
232839900
-27390764
21 583301

Årets netto pensjonskostnad§13-1nr c og §13-3nr a
1 Nåverdiav årets pensjonsopptjening
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
13 Nettopensjonskostnadeksadm.

21 921836
13 248079
-10629128
24 540787

Beregnetpremieavvik §13-1nr d og §13-4nr a (evt b)
5-4 Premieinnbetalingekskl.administrasjonskostnader
Avregningfor tidligere år
13 Åretsnetto pensjonskostnad
14 Premieavvik2014(her negativt)
Satsfor arbeidsgiveravgift
14a Arbeidsgiveravgiftav premieavviket nr 14 (her 14,1%)

23 015736
-24540787
-1 525051
14,1%
-215032

Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1nr e og §13-4nr c,d,e
Akkumulertpremiavvik31.12.13
15 Sumamortisert premieavvik - setekst nedenfor
15a Arbeidsgiveravgiftav 15
16 Akkumulertpremieavvik31.12.2014
16a Arbeidsgiveravgiftav 16

-7 995036
-778034
-109703
-8 742053
-1 232629
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Årets estimatavvik 2014§13-3nr c og d
17 Estimatavvikforpliktelse
18 Estimatavvikpensjonsmidler
19 Nettoestimatavvik

27 390764
-21583301
5 807463

Spesifisertpensjonsforpliktelse§13-1nr a og e og §13-2nr c og §13-4nr d
20 Påløptpensjonsforpliktelse31.12.2013
-358592736
1 Nåverdiav årets pensjonsopptjening
-21921836
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
-13248079
6 Utbetaltepensjoner
21 Amortisertestimatavvik- forpliktelse1/1 av linje 17
27 390764
22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse31.12.14= UB
-366371888
Spesifisertepensjonsmidler§13-1nr a og e og §13-2nr d og §13-4nr d
23 Verdiav pensjonsmidler31.12.2013
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
5-4 Premieinnbetalingekskl.adm.kostnader
6 Utbetaltepensjoner
24 Amortisertestimatavvik- midler1/1 av linje 18
25 Estimert pensjonsmidler31.12.2014= UB
26 Nettobalanseførtpensjonsforpliktelse(før avgift)
26a arbeidsgiveravgiftav nto pensjonsforpliktelse
Økonomiskeforutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventetlønnsvekst
ForventetG-regulering/pensjonsregulering
Forventetavkastning

254423201
10 629128
23 015736
-21583301
266484764
-99887124
-14084084

4,00%
2,97%
2,97%
4,35%

Premieavvikfor årene2002-2010skalamortiseresmed 1/15 av opprinneligbeløpfor hvert år.
Premieavvikfor 2011og senereskalamoriseresmed 1/10 av opprinneligbeløpfor hvert år.
Premieavvikfor 2014og senereskalamoriseresmed 1/7 av opprinneligbeløpfor hvertår.
Estimatavvikskalfra og med 2011amortiseresi sinhelhethvertår.
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Føringavpensjonsutgifter- KLP2014
Hovedstørrelserfra aktuarberegning for 2014
1 Nåverdiav åretspensjonsopptjening(åretsopptjening)
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
4 Administrasjonskostnader
5 Premieinnbetalinginkl adm.kostnader(forfalt premie)
6 Utbetaltepensjoner(utbetalinger)
5a Arb.avgiftav arbeidsgiversandelav nr 5- 2 %
7 Påløptpensjonsforpliktelse01.01.14(faktiskforpliktelse)
8 Estimertpåløptpensjonsforpliktelse31.12.14
9 Estimertverdiav pensjonsmidler31.12.14(forventet)
10 Verdiav pensjonsmidler01.01.14(faktiskepensjonsmidler)
11 Estimatavvikforpliktelse01.01.14
12 Estimatavvikmidler01.01.14

kommunen
90 622949
88 065211
79 225199
6 818463
161283717
70 904144
20 806720
2 146459401
2 089766611
1 638914562
1 661987180
56 692790
-23 072618

Årets netto pensjonskostnad§13-1nr c og §13-3nr a
1 Nåverdiav åretspensjonsopptjening
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
13 Nettopensjonskostnadeksadm.
Beregnetpremieavvik §13-1nr d og §13-4nr a (evt b)
5-4 Premieinnbetalingekskl.administrasjonskostnader
13 Åretsnetto pensjonskostnad
14 Premieavvik2014(her positivt)
Satsfor arbeidsgiveravgift
14a Arbeidsgiveravgiftav premieavviket nr 14 (her 14,1%)

90 622949
88 065211
-79 225199
99 462961

154465254
-99 462961
55 002293
14,1%
7 755323

Akkumulert og amortisert premieavvik 2013§13-1nr e og §13-4nr c
Akkumulertpremiavvik31.12.13
132819424
15 Sumamortisert premieavvik - setekst nedenfor
14 666563
15a Arbeidsgiveravgiftav 15
2 067985
16 Akkumulertpremieavvik31.12.2014
173155153
16a Arbeidsgiveravgiftav 16
24 414877
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Årets estimatavvik 2014§13-3nr c og d
17 Estimatavvikforpliktelse
18 Estimatavvikpensjonsmidler
19 Bruttoestimatavvik

-56 692790
23 072618
-33 620172

Spesifisertpensjonsforpliktelse§13-1nr a og e og §13-2nr c og §13-4nr d
20 Påløptpensjonsforpliktelse31.12.2013
-2 089766611
1 Nåverdiav åretspensjonsopptjening
-90 622949
2 Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
-88 065211
6 Utbetaltepensjoner
70 904144
21 Amortisertestimatavvik- forpliktelse1/1 av linje 17
-56 692790
22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse31.12.14= UB
-2 254243417
Spesifisertepensjonsmidler§13-1nr a og e og §13-2nr d og §13-4nr d
23 Verdiav pensjonsmidler31.12.2013
1 638914562
3 Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
79 225199
5-4 Premieinnbetalingekskl.adm.kostnader
154465254
6 Utbetaltepensjoner
-70 904144
24 Amortisertestimatavvik- midler1/1 av linje 18
23 072618
25 Estimert pensjonsmidler31.12.2014= UB
1 824773489
26 Nettobalanseførtpensjonsforpliktelse(før avgift)
26a arbeidsgiveravgiftav nto pensjonsforpliktelse
Økonomiskeforutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventetlønnsvekst
ForventetG-regulering/pensjonsregulering
Forventetavkastning

-429469928
-60 555260

4,00%
2,97%
2,97%
4,65%

Premieavvikfor årene2002-2010skalamortiseresmed 1/15 av opprinneligbeløpfor hvertår.
Premieavvikfor 2011og senereskalamoriseresmed1/10 av opprinneligbeløpfor hvertår.
Premieavvikfor 2014og senereskalamoriseresmed1/7 av opprinneligbeløpfor hvertår.
Estimatavvikskalfra og med2011amortiseresi sinhelhethvertår.
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Note 10 - Garantiforpliktelser
Garantiergitt avkommunen– nedkvittert per 31.12.2014
Garantigitt til:
IKAKongsberg- interkommunaltarkiv
ElvegataBorettslag
HovGårdBorettslag
Småbarnsforeldrenes
BHHønefoss(Dalsbråtenbh)
Småbarnsforeldrenes
BHRingerikeBA(Smedenbh)
KirkemoenBarnehageAL
HønefossForeldrelagsbarnehage
BA(Blåbærskogenbh)
TolpinrudbarnehageBA
FlerbrukshallenAS(spillemidler)
Sum

Org.nr.
Garantibeløp Garantienutløper
971309040
6 347000
980018075
8 545480
03.01.2028
882008622 16 503240
01.07.2030
960782909
1 561650
01.02.2022
966877960
2 160000
01.04.2024
957127223
134000
01.11.2020
985446261
5 569550
01.02.2034
987215895
9 809735
01.03.2038
911941899 40 950000
01.01.2035
91 580655

Garantierfor ansatteslån:
Antall garantier
Sum
Heravgarantifor adm.sjefen

Garantibeløp Garantienutløper
0
0
0

Garantierkommunaleregnskapsenheterog foretak:
Sum

Garantibeløp Garantienutløper
0

Totalt garantibeløp alle garantier

91 580655

Kommunenhar i løpetav regnskapsåretikke måttet innfri noengarantier.

Note 11 - Fordringeroggjeld til kommunaleforetak (KF)ogsamarbeidetter KL§ 27
Kommunenhar ingenkommunaleforetak eller samarbeidetter KL§ 27 i 2014.
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Note 12 - Langsiktiggjeld
Gjeldsforpliktelser,type gjeld og fordeling mellom långivere

Kommunenssamledelånegjeldper 31.12
Fordeltpå følgendekreditorerog lån:
KLPKommunekreditt
fast rente4,48%
KLPKommunekreditt
fast rente4,98%
KLPKommunekredittfast rente4,27%
KLPKommunekredittfast rente1,94%
SUMKLPKOMMUNEKREDITT

Gjenværende
Balansekonto Regnskapsåret Forrigeregnskapsår
løpetid
2.45-2.49
1 097457236
1 042525760
17,53
2453551300
2453551301
2453551302
2453551303

Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
flytenderente2,25%
Kommunalbanken
fast rente3,86%
SUMKOMMUNALBANKEN

2453951200
2453951201
2453951202
2453951203
2453951204
2453951205
2453951206

Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
Husbankenstartlån,fast rente4,4%
Husbankenstartlån,fast rente1,985%
Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
Husbankenstartlån,fast rente1,985%
Husbankenstartlån,fast rente4,2%
Husbankenstartlån,flytenderente2,182%
Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
Husbankenstartlån,flytenderente2,188%
SUMHUSBANKEN
STARTLÅN

2453951001
2453951003
2453951004
2453951005
2453951006
2453951007
2453951008
2453951009
2453951010
2453951011
2453951014

114010255
43352580
44572000
78560000
280494835

123511110
45467340
46598000
215576450

133241400
153202035
83750120
38881020
62251560
72518400
91439010
635283545

144344840
153902035
90729300
41562470
65215920
75741440
96381670
667877675

7 881196,0
9 017990,0
9 180731,0
13 113810,0
21 282902,0
22 866804,0
7 120070,0

8 395037,0
9 454630,0
9 681814,0
13871548,0
22128850,0
23509745,0
7 373336,0

8 074638,0
24 643809,0
30 246906,0
28 250000,0
181678856

8 343084,0
25440138,0
30873453,0
159071635

13
21
22
25
19,03
12
13
12
15
21
23
19
15,57
13
15
16
15
21
22
22
23
23
24
30
22,09

Ringerikekommunehaddeet mellomværende
på kr 2 963172pr 01.01.2014medHønefossStadionASvedrørende
opparbeidelseav utomhusanleggiHønefossidrettspark.Gjeldenble nedbetalti sin helhet30.01.2014,og
overføringsbeløpet
ble utgiftsførti kommunensinvesteringsregnskap.

Avdragpå gjeld
Opprinnelig
budsjett Regulertbudsjett
Bokførtavdragpå investeringsgjeldi
driftsregnskapet
Beregnetminstelovligeavdrag
Differanse

47 000000

47000000

Regnskapsåret
46235745
46206961
28784

Forrigeår
43 220824
43 220824
-

Beregningavminimumsavdrag
iht Kommunelovens
§ 50 nr 7 utgjørkr 46 206961etter forenkletberegningsmetode.
I driftsregnskapetfor 2014er det utgiftsførtlåneavdragiht lovenskravtil minsteavdrag.
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Note 13 - Oversiktover aksjerog andelerpr 31.12.2014
Balansepost Org.nr

Antall

22155010000938708 606
221550

EgenkapitalinnskuddKLP
LIVSFORSIKRINGER
MV.

2211521000
2211521001
2211521002
2211521003
2211521004
2211521005
2211521006
221152

976957 628
985731 098
910568 183
966494 816
992568 720
993822 108
987066 857

RingerikskraftAS- 730aksjer
BuskerudkommunerevisjonIKS- grunninnskudd
BiblioteksentralenAL- 25 andeler
Hadelandog RingerikeavfallsselskapAS- 1.776aksjer
RingeriksbadetAS- 4.000aksjer
RingeriksbadetIKS- andel
Vestviken110IKS- andel
SELVSTEN
DIGEKOMMUNEFORETAK

2212001000
2212001002
2212001003
2212001004
2212001005
2212001006
2212001007
2212001008
2212001009
2212001010
2212001011
2212001013
2212001014
2212001015
2212001016
221200

911750 961
959079 420
948321 475
970102 302
970102 302
984475 764
965102 671
927580 128
929982 894
965987 754
994987 623
976590 481
990262 187
981083 628
988983 772

NorskeskogindustrierASA- 1 aksje
A/L Ringerikekornsilo- 126andeler
RingboBBL
A/L Tyristrandvannverkinkl hovedledn.
A/L Tyristrandvannverk,stikkledninger
VeienKulturminnepark- 40 aksjerá kr 100.000,MenoveAS- 280 aksjerá kr 15.000,Modumindustri AS- 1 aksje(fra 1972)
A/L RingerikeBoligstiftelse
RingkollstuaA/S- 2.000aksjer+ 2 622aksjer
Ringerikeutvikling AS
StiftelsenKistefos-Museet- grunnkapital
Ringerikekultureiendom
FlerbrukshallenAS
PanInnovasjonAS
PRIVATEFORETAK
MEDBEGRENSET
ANSVAR

2.21

SUMAKSJER
OGANDELER(ANLEGGSMIDDEL)

Kurs

Bokført verdi
48 584 160,00
48 584 160,00

730
25
1 776
4 000

1 000,00
1 000,00

1
126
70

40 100000,00
280 15 000,00
1
1,00
4 622
120

1 000,00

5 395
900
72

602,41
10 000,00
4 018,00

116 604 973,00
146 000,00
22,00
1 776 000,00
4 000 000,00
100 000,00
249 775,00
122 876 770,00
17 085,00
26,00
9 600,00
250 000,00
5 100,00
4 000 000,00
4 200 000,00
1,00
50 000,00
830 340,00
120 000,00
30 000,00
3 250 000,00
9 000 000,00
289 296,00
22 051 448,00
193 512 378,00

Det er betalt 4.624.957kr i egenkapitalinnskuddtil KLPi 2014.
Ringerikekommunehar en eierandeli IKAKongsberg- Interkommunaltarkiv for Buskerud,Vestfoldog TelemarkIKSpå 3,25pst.
De enkeltekommunenehefter medhele sin formuefor sin aktuelle andelav selskapetssamledeforpliktelser.
Jf KSvedtak36/14 er 150 aksjeri RingerikskraftASsolgt til KLPfor kr 135 000 000,-.
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Note 14 - Finansielleomløpsmidler
Bokført verdi
pr 31.12.2014
Denorske
bykredittforeninger*
Sum

Årets
verdiendring

12 000
12 000

Anskaffelseskost

-2000,-2000,-

21 000
21 000

*) Avtaleinngått mellomRingerikekommuneog Denorskebykredittforeninger15.01.1988.I
hht avtalenskaldet skjeen gradvisnedbetalingmed sisteforfall 15.11.2020.Nedbetalingen
styresav Sparebank1.
Årets verdiendringer forskjellenmellombokført verdi pr 01.01og pr 31.12i regnskapsåret.
Dette beløpeter ikkeført i driftsregnskapetmedresultatvirkningi 2014.
Anskaffelseskostviserhvadet ble betalt for omløpsmiddeletda det ble kjøpt.

Note 15 - Salgav finansielleanleggsmidler
Det er solgt finansielleanleggsmidleri 2014for 135.000.000kroner, jamfør KSvedtak36/14
(Aksjeri Ringeriks-Kraft AS).Av disseer 13.902.600kroner inntektsført i driftsregnskapet
etter beregnet avkastning.Dette gjelder aksjer i Ringeriks-Kraft AS. Resterendebeløp,
121.097.400kronerer udisponertpr 31.12.14.
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Note 16 - Vesentligeforpliktelser
Årlig driftsutgift
Avtalen utløper
Leasingavtaletransportmidler
4 316745 Forskjelligeovertre/fem år
(driftsutgift viserleasingkostnad(avskrog rente),i tillegg kommerutgifter vedbrukav bilene
somf.eksbensin,serviceo.a)
Leiekontrakt:
Storgt11-13
6 155734
RingerikeBoligstiftelse
53 330589
Aurora(utenmva)
427688
Hjelpemiddellageret
235058
SiftelsenRingerikeKultursenter(utenmva)
106840
Musikkskole
1 036776
Undervisningslokaler
læringssenterfor voksne
258300
01.03.2015
Hensmoveien20 AS
1 247347
Private(utenmva)
338620
Follum
4 267717
FlerbrukshallenAS
6 736500 Betalingstarter01.01.2015
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Note 17 – Organiseringav kommunensvirksomhet
1. Kommunensorganisering
Ringerikekommuneer organiserti en tonivå-modellmed enhetslederesomrapporterertil
kommunalsjefene.
ToreIsaksentiltrådte sområdmann1. januar2014.StillingensomkommunalsjefHRer ikke
besatt,rådmannenfungereri stillingen.Per1.1.2015haddekommunenfølgendeorganisering:

2. Styringsprinsipper
Rådmannenog kommunalsjefeneutgjør kommunensøverste administrativeledelse.
Virksomheteneopptrer innenfor de rammersomtrekkesopp, enten gjennomårlige
budsjettvedtakeller gjennomdelegasjonav myndighetfra rådmannen.Støtteenheteneutfører
støttefunksjoneroverfor toppledelsenog virksomhetene,men har ogsåselvstendigeoppgaver
overfor publikum.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tjenesterløst av andre
Renovasjonstjenestene
leveresav HRA– Hadelandog RingerikeAvfallsselskapAS.
I kommunener det 21 privatebarnehager.
Snøbrøytingavveiermed kommunaltansvarutføresdelvisav privateentreprenører.
Kommunenkjøperenkelteinstitusjonsplasserfra andreinnenhelse- og omsorgssektoren.
Vaskeritjenesterkjøpesfra Menova.
Det kjøpesadvokattjenesteri forbindelsemed barnevern.
Kommunenkjøperogsåtjenesterfra interkommunalesamarbeid(ISog IKS):
SøndreBuskerud110-sentral(brannog redning),IKAKongsberg(arkiv),Buskerud
kommunerevisjon,Legevaktenog Ringerikekrisesenter.
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Note 18
Årsverkog likestilling
Kjønnsfordeling
Antall årsverk
Antall ansatte
Antall kvinner
Prosentvis andel kvinner
Antall menn
Prosentvis andel menn
Antall kvinner i høyere stillinger
% - andel kvinner i høyere stillinger
Antall menn i høyere stillinger
% - andel menn i høyere stillinger

31.12.14
1751
2245
1811
81%
435
19%
10
62%
6
38%

31.12.13
1854
2254
1832
81 %
422
19 %
7
54 %
6
46 %

31.12.12
1858
2526
2040
81 %
486
19 %
8
50 %
8
50 %

31.12.14
1360
1188

31.12.13
1215
1094

31.12.12
1210
1064

Fordelingheltid/deltid
Kjønnsfordeling
deltid
Antall ansatte i deltidsstillinger
Antall kvinner i deltidsstillinger
% - andel kvinner i deltidsstillinger

87%

90 %

88 %

Antall menn i deltidsstillinger

172

121

146

% - andel menn i deltidsstillinger

13%

10 %

12 %

Godtgjørelsetil administrasjonssjefog ordfører
(beløp i hele kroner)
Rådmannens årslønn
Ordførerens godtgjørelse

2014
1 100 000
585 000

2013
1 040 000
585 000

2012
1 025 000
585 000

Revisjonshonorar
(beløp i hele kroner)
Regnskapsrevisjon

2014
330000

2013
333 000

2012
558 000

Forvaltningsrevisjon

602 000

624 000

139 000

598 000
1 530 000

553 000
1 510 000

597 000
1 294 000

Annen bistand
Sum
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Note 19 - Investeringeri nybyggog nyanlegg
UTVALGAV PROSJEKTER
I INVESTERINGSREGNSKAPET
2014
Utvalgeter gjort basertpå regnskapsførteutgifter størreenn kr 100000eller mer enn 1 mill kr i ubenyttet bevilgning.
Ikke rentable investeringer
PROSJEKT TEKST

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP
-

UBENYTTET
BEVILGNING*

0001

USPESIFISERT

7 890 392

0040

OPPGRADERINGSKOLER

3 780 494

6 269 204,55

7 890 391,90

0063

UTVIDELSE/OPPGRADBARNEHAGER

1 152 084

928 391,38

223 692,13

0080

EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG

3 600 000

680 222,17

2 919 777,83

0131

ENØK

2 173 718

1 747 914,62

425 803,27

0141

FELLESRÅDET - KIRKEBYGG

2 097 502

1 500 975,44

0146

HERADSBYGDA STADION,KUNSTGRESSBANE

-1 884 247

248 473,98

(2 132 721,23)

0169

OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD

(339 241,14)

0170

OPPGRADERINGKOMMUNALE BOLIGER

0196

SKILT OG FARTSHEMMENDETILTAK

0197

SAMLOKALISERINGTEKNISK

0219

FORTAU DRONNINGENSGATE

0220

FLERBRUKSHALLSTØYSKJERMING

5 741 874

1 810 088,32

3 931 786,05

0221

UTBEDRINGTYRISTRANDGATA

-738 908

1 576 517,88

(2 315 425,71)

0222

UTSKIFTINGHEISER

1 383 053

0240

UTBYGGING- REHABILITERINGSOKNA SKOLE

1 000 000

1 615 330,76

0244

EIENDOM - REHABILITERINGSCHJONGSHALLEN

2 389 566

3 171 849,35

0405

KRAGSTADMARKA

0425

TEKNISK - PARK OG IDRETT

2 226 021

2 226 021,00

0456

NEDBETALINGGJELD HØNEFOSS IDRETTSPARK

2 963 172

2 963 172,00

0501

MASKINPARK

1 218 150

1 093 750,00

0522

BRR - KJØPE UT LEASET SKOGBRANNBIL

0700

DATAUTSTYR

0720

HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNINGOG UTSTYR

0788

IT - PROSJEKT SKRIVERE

0789

IT - ELEKTRONISKMELDINGSUTVEKSLING

0790

NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM

0796

UTSTYRRENHOLDOG VAKTMESTERE
Sum utvalg ikke rentable investeringer

(2 488 710,77)

596 526,73

407 333

746 574,00

1 000 000

843 816,78

156 183,22

572 244

103 787,29

468 456,71

300 000

548 838,33

(248 838,33)

2 028 701

2 332 866,70

969 663

-

(37 092,39)

(304 165,62)

1 383 053,41
(615 330,76)
(782 283,84)
1 006 755,64
124 400,16

620 000

550 000,00

70 000,00

6 452 732

5 694 647,89

758 084,07
145 502,85

283 690

138 187,50

3 421 659

3 122 384,03

299 275,34

590 804

269 480,85

321 323,16

5 837 799

5 659 216,56

178 582,41

446 765

336 838,41

109 927,03

57 924 262

46 141 457,40

11 782 804,51

Rentable investeringer
PROSJEKT TEKST

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

UBENYTTET
BEVILGNING*

0179

UTSKIFTINGAVLØPSLEDNINGER

4 994 234

5 134 269,02

(140 035,20)

0199

FELLESPROSJEKTERVA HØNEFOSS

2 522 031

2 506 686,70

15 343,98

0201

ASK-MUGGERUDVANNLEDN

835 263

839 284,70

0224

NYTT SD-SYSTEM VANN

1 227 271

937 937,27

0229

NYTT SD-SYSTEM AVLØP

1 200 332

1 419 579,70

0245

NØDSTRØMAGGREGATERVANNFORSYNING

1 193 115

662 721,00

0321

HOVEDPLAN VANN

2 573 877

3 907 419,45

(1 333 542,02)

0335

RINGERIKEVANNVERK

1 607 461

2 017 148,00

(409 687,00)

0338

AKSJON STEINSFJORDEN/KUR

295 157

150 000,00

0345

SANERING NYMOEN - HEN

958 228

646 478,50

0347

UTVIDELSEAV MONSERUD RENSEANLEGG

700 000

1 020 485,18

0351

RENSEANLEGG NES I ÅDAL

2 199 282

2 515 216,20

0364

HOVEDPLAN AVLØP

5 565 116

3 842 980,41

0375

VANNVERK NES I ÅDAL

1 244 881

1 219 442,79

25 438,44

0376

UTSKIFTINGVANNLEDNINGER

3 738 597

3 294 242,26

444 354,61

0482

RENSEANLEGG MONSERUD UTOMHUSARBEIDER

277 620

147 765,60

129 854,19

31 132 465

30 261 656,78

870 807,87

Sum utvalg rentable investeringer

(4 021,32)
289 334,09
(219 247,35)
530 393,64

145 156,60
311 749,50
(320 485,18)
(315 934,20)
1 722 135,09

* Parentesbetyr merforbruk.
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Note 20 - Anleggsmidler

Eiendeler

Avskrplan

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3
Gruppe4
EDB-utstyr, Anleggsmaskiner, Brannbiler,
Boliger,skoler,
kontormaskiner
maskiner,
parkeringsplasser, barnehager,
oglignende.
inventar og
trafikklys,tekniske idrettshaller,
utstyr, verktøyog
anlegg(VAR),
veier og
transportmidler
renseanlegg, ledningsnettog
oglignende.
pumpestasjoner,
lignende.
forbrenningsanlegg
oglignende.
5 år

10år

20år

40år

Gruppe5
Forretningsbygg,
lagerbygg,
administrasjonsbygg,sykehjem
ogandre
institusjoner,
kulturbygg,
brannstasjoner
oglignende
50år

Kommunenfølger inndelingenavanleggsmidlerogavskrivingsplani henholdtil regnskapsforskriftens§ 8.

Bokførtverdi 01.01.2014
Tilgang(aktivering)i regnskapsåret
Oppskrivninger
Avgang(salg)i regnskapsåret
Avskrivningeri regnskapsåret
Nedskrivninger
Reversertenedskrivninger
Bokførtverdi 31.12.2014

Gruppe1
37328100,36
13248483,28
(11193382,00)
39383201,64

Gruppe2
31994642,66
12660113,16
(5 800402,08)
38854353,74

Gruppe3
159923268,75
26662403,03
(12740199,71)
173845472,07

Gruppe4
Gruppe5
Sum
507263307,76 209604379,23 946113698,76
22686786,91
396213,25 75653999,63
(17916392,02) (6002986,10) (53653361,91)
512033702,65 203997606,38 968114336,48
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Note 21 - Selvkost2014
(tall i hele 1 000)

Vann
A)Direktedriftsutgifter
B)Henførbareindirekte driftsutgifter
D) Kalkulatoriske rentekostnader
C)Kalkulatoriske avskrivninger
E)Andreinntekter
F)Gebyrgrunnlag(A+B+C+D-E)
G)Gebyrinntekter
H) Årets finansielleresultat (G-F)
I) Avsetningtil selvkostfondog dekningav fremførbart underskudd
J)Bruk av selvkostfondog fremføring av underskudd
K)Kontrollsum (subsidiering)(H-I+J)
L)Saldoselvkostfondper 1.1
M) Alternativkostnad vedbundetkapital på selvkostfondeller fremføring av underskudd
N) Saldoselvkostfondper 31.12 (L+M+I-J)
0) Åretsfinansielle dekningsgradi %(G/F)*100
P)Åretsselvkostgradi %(G/(F+I-J))*100

15 791
824
3 340
5 003
800
24 158
25 615
1 457
1 457
0
0
-124
15
1 348
106
100

Avløp
22 263
1 022
4 549
8 261
903
35 192
36 655
1 463
1 463
0
0
-635
3
831
104
100

Septikk
2 046
50
43
366
0
2 505
3 291
786
786
0
0
-447
-1
338
131
100

Feiing
5 292
497
71
71
100
5 831
6 743
912
912
0
0
-297
4
619
116
100

Vann,avløp og septikk:
Vedavslutningen av regnskapfor 2013 oppnåddeingen av disse selvkostområdenebalanse og alle fondsmidler ble brukt opp. Til tross for at fondsmidler ble brukt til dekningvar det ikke nok midler på fond noe som
medførteat alle tre selvkostområdenesto mednegativefond i utgåendebalanse for 2013. Deter tatt grepi 2014 for å gjenoppnåselvkostbalanse.Dettehar hatt positiv virkning g alle tre selvkostområdenedekkeropp
negativefond og begynnerå byggenyefond. Finansiell dekningsgradfor vann var i 2014 på 106%,avløp på 104%og septikk på 131%.
Feiing:
Selvkostfondetfor feiing har vært negativt i perioden2009-2013.I realiteten har kommunensubsidiert innbyggernemed1,8 mill. kroner i perioden 2009 - 2011. Fra 2012 har KSvedtatt at feiing og tilsyn skal faktureres 3
gangerårlig på lik linje medvann og avløp. Dettesikrer at man får en mer stabil og forutsigbar inntekt og at innbyggernei løpet av en fireårsperiode får de tjenestenede betaler for. Med dettesnuddetrendeni 2012 og det
negativefondet ble redusert noe.Beregningfor 2013 viste at det negativefondet ble betraktelig redusert fra om lag 1,5 mill. kroner til om lag 0,3 mill. kroner. Beregningfor 2014 viser en finansiell dekningsgradpå 116%
noe som bidrar til dekningav negativdfond i tillegg til at man begynnerå byggefond. Gebyrholdes stabil.
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Note 21 - Selvkost2014 fortsetter
(tall i hele 1 000)

Bygge-og
Regulerings- eierseksjonplaner
eringssaker
A)Direktedriftsutgifter
B)Henførbareindirekte driftsutgifter
D) Kalkulatoriske rentekostnader
C)Kalkulatoriske avskrivninger
E)Andreinntekter
F)Gebyrgrunnlag(A+B+C+D-E)
G)Gebyrinntekter
H) Årets finansielleresultat (G-F)
I) Avsetningtil selvkostfondog dekningav fremførbart underskudd
J)Bruk av selvkostfondog fremføring av underskudd
K)Kontrollsum (subsidiering)(H-I+J)
L)Saldoselvkostfondper 1.1
M) Alternativkostnad vedbundet kapital på selvkostfondeller fremføring av underskudd
N) Saldoselvkostfondper 31.12 (L+M+I-J)
0) Åretsfinansielle dekningsgradi %(G/F)*100
P)Åretsselvkostgradi %(G/(F+I-J))*100

660
135
0
4
38
761
1 290
529
529
0
0
-642
-10
-123
170
100

5 894
1 290
1
6
261
6 930
5 497
-1 433
0
1 433
0
-1 616
-62
-3 111
79
100

Kartog
oppmåling
3 190
365
0
0
142
3 413
2 433
-980
0
980
0
-972
-40
-1 992
71
100

Reguleringsplaner:
Ringerikekommunesubsidierte i 2012 innbyggernemedom lag 0,2 mill. kroner i denneordningen.Ogsåi 2013 var gebyrinntektenevesentliglavere enn utgiftene,noe som medføreren subsidiering på om lag 0,4 mill.
kroner. I 2014 er resultatet vesentligbedret og medfinansiell dekningsgradpå 170%dekkesstørstedelenav opparbeidet negativt fond fra 2012 og 2013.
Bygge-og eierseksjoneringssaker:
Ringerikekommunesubsidierte innbyggernemedom lag 1,4 mill. kroner i denneordningeni 2012. I 2013 dekketinntektenei større grad utgiftene,og subsidieringen er redusert til om lag 0,2 mill. kroner.I 2014 har
byggesakvært langt unna å oppnå selvkostdeningmedkun 79%finansiell dekningsgrad.Negativtfond dobles i størrelse.
Kart og oppmåling:
Ringerikekommunesubsidierte innbyggernemedom lag 0,4 mill. kroner i denneordningeni 2012. I 2013 var subsidieringen om lag 0,6 mill. kroner. Dennegativeutviklingen fortsetter i 2014 hvor finansiell dekningsgrad
kun ligger på 71%.Dettemedførerat negativt fond dobles.
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Årsberetning

201 4

1

INNLEDNING
2014 var også et krevende år økonomisk for Ringerike kommune. Svikt i egne
skatteinntekter opp mot budsjett og svikt i skatteinngangen for landet som helhet
medførte at regnskapet viser betydelig lavere inntekter for både skatt på inntekt og
formue og rammetilskudd på til sammen 34,6 mill. kroner. Budsjettet for skatt på inntekt
og formue ble redusert med 26 mill. kroner og inndekningen ble tatt i sektorenes
budsjetter. I forhold til regulert budsjett for 2014, var svikten i skatt og rammetilskudd
på 8,5 mill. kroner.
Ringerike kommune solgte i 2014 15 % av sine aksjer i Ringeriks-Kraft AS til KLP.
Salgssummen utgjorde 135 mill. kroner. Salget utløste gevinst på finansielle
instrumenter på 13,9 mill. kroner, samt at det ordinære utbyttet ble på 21,9 mill. kroner
ble 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Samlede ekstra finansinntekter på
transaksjoner vedrørende Ringeriks-Kraft AS ble på 27 mill. kroner.
Andre finansinntekter og utgifter har i 2014 gitt ett positivt bidrag med 11,6 mill. kroner
som skyldes lavere renteutgifter på grunn av lavere rentenivå og renteinntekter i
forbindelse med de solgte Ringeriks-Kraft-aksjene.
Driftsinntektene økte med 3,2 % i 2014, mens driftsutgiftene økte med 3,5 %. Dette
viser at Ringerike kommune fortsatt har for høye driftskostnader i forhold til sine
driftsinntekter. Det er iverksatt en rekke tiltak i 2015 for å bringe driftsnivået ned slik at
vi kan styrke brutto driftsresultat og med det bli mindre avhengig av variable
finansinntekter slik som utbytte fra Ringeriks-Kraft AS og renteinntekter, samt at vi kan
styrke vårt netto driftsresultat. Netto driftsresultat ble i 2014 30,9 mill. kroner, og
regnskapsmessig mindreforbruk ble på 25,7 mill. kroner. Dette betyr at Ringerike
kommune har etter 2014 2 mill. kroner i udekket tidligere underskudd.
I 2015 og i budsjettarbeidet for 2016 må det arbeides for å styrke disposisjonsfond slik
at Ringerike kommune kan selvfinansiere investeringer og stå i mot uventede hendelser i
tjenesteproduksjonen.
Likviditeten i Ringerike kommune er anstrengt. Likevel har vi ikke i 2014 benyttet oss av
kommunes trekkrettighet på 150 mill. kroner. Årsaken til den anstrengte likviditeten er
det bokførte premieavviket som i 2014 kom opp i 187,6 mill. kroner.
Ringerike kommune betalte i 2014 minimumsavdrag på sine lån, dette var mindre enn
avskrivningene i 2014.

Signatur

2

Regnskaps

resultat

201 4

Regnskapet for 201 4 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 30,9
mill ioner kroner. Det er overført 0,6 millioner kroner til investeringsregnskapet . Etter
overføring til investeringsregnskapet
og avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
regnskapsmessig mindreforbruk i 201 4 på 25,7 millioner kroner.
I budsjett 201 4 var det ikke avsatt midler til å redusere det akkumulerte underskuddet.
Det akkumulerte underskuddet var ved inngangen av 2014 på 27,7 millioner kroner.
Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK (Register om betinget
godkjenning og kontroll) på bakgrunn av økonomisk ubalanse etter kommunelovens § 60
nr. 1a. Det betyr bl.a. at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne
foreta gyldige vedtak om låneopp tak eller langsiktige lei eavtaler.
Det akkumulerte

underskuddet

etter 2014 er på 2 millioner kroner.

Ringerike kommune har i 201 4 et netto driftsresultat på 1,6 % av brutto drifts inntekte r
og foreløpige Kostra tall pr 15.mars viser et landssnitt uten Oslo på 1,1 prosent . Sett i
forhold til landsgjennomsnittet
viser det te nøkkeltallet følgende utvikling i Ringerike siste
10 år:

Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den øk onomiske balansen . Netto
driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et
uttrykk fra hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid
bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 prosent av driftsinntektene.
For Ringerike vil det
utgjøre neste 60 millioner kroner årlig.
Grafen viser at netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter har ligget godt under 3 % i
Ringerike i hele perioden, med unntak av 2012. Samtidig viser også utviklingen at den
samsvarer i stor grad med lands gjennom snittet. Hovedårsaken til det gode resultatet i
2012 va r inntektsføring av premieavvik pensjoner på 63,8 millioner kroner .
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Driftsregnskapet – sentrale inntekter og utgifter

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet
- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet
Mill kr.
Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum skatteinntekter
Ordinært rammetilskudd
Merverdiavgiftskompensasjon drift
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp.
Sum generelle tilskudd og salgsinntekter
= Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Utbytte fra Ringerikskraft AS
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen)
Startlån - mottatte renter
Sum finansinntekter
Renteutgifter, provisjon og lån
Startlån - renteutgifter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
= Netto finansutgifter

Regulert
Avvik
Avvik
Opprinnelig
Regnskap budsjett
ift
ift budsjett budsjett
Regnskap
2014
2014
budsjett i prosent
2014
2013
-636,7
-633,7
3,0
0,5 %
-659,7
-627,5
-54,4
-54,3
0,2
0,3 %
-54,3
-55,0
-691,1
-688,0
3,2
0,5 %
-714,0
-682,5
-708,4
-43,2

-720,0
-46,2

-11,6
-3,0

-1,6 %
-6,6 %

-720,0
-46,2

-751,6

-766,2

-14,6

-1,9 %

-766,2

-679,1
-42,2
-14,1
-735,4

-25,4
-1 468,2

-24,8
-1 479,0

0,7
-10,8

2,7 %
-0,7 %

-24,8
-1 505,0

-29,2
-1 447,1

-5,1
-36,7
-0,1
-3,7
-45,6

-5,5
-8,8
-0,1
-2,8
-17,2

-0,4
27,9
0,0
0,9
28,4

-7,5 %
317,2 %

-5,5
-8,8
-0,1
-2,8
-17,2

-8,3
-8,8
-0,1

26,2
3,9
46,2
76,4
30,8

31,1
4,2
47,0
82,3
65,1

4,9
0,3
0,8
5,9
34,3

Inndekning av tidligere års underskudd
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Bruk av likviditetsreserven
Avsetning disposisjonsfond (netto)
Avsetning bunde driftsfond (netto)
Sum netto avsetninger

0,0

0,0

0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet

0,6

0,5

-0,1

-1 436,8
1 411,2
-25,7

-1 413,4
1 403,2
-10,2

23,4
-8,0
15,5

Sum til fordeling drift
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B
Regnskapsmessig mer+/mindreforbruk-

164,8 %
15,7 %
1,6 %
7,2 %
52,7 %

-17,2

31,1
4,2
47,0
82,3
65,1

31,5
43,2
74,8
57,6
45,6
-45,6

0,0

0,0

-12,4 %

0,5

11,9

1,7 %
-0,6 %

-1 439,4
1 429,2
-10,2

-1 377,7
1 384,2
6,5
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Skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning
Kommunens skatteinntekter i 2014 utgjorde 691,1 millioner kroner. Dette var 3,2
millioner mer enn regulert budsjettert.
Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger utjevnes, delvis gjennom skatteutjevningen.
Denne utjevningen skjer løpende gjennom året og kommer med et oppgjør etter
årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den svikten kommunen har hatt i sine
skatteinntekter, i forhold til landsgjennomsnittet og utgjør en del av rammetilskuddet.
Kommunen mottok i 2014 skatt og netto inntektsutjevning på til sammen 705,5 millioner
kroner. Dette var 11,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes at
skatteinngangen i landet som helhet var lavere enn forventet.
Skatt i % av landsgjennomsnittet i Ringerike utgjorde samme andel i 2014 som i 2013
(85,2 % mot 85,2 %).
Rammetilskudd og skjønnsmidler fra staten
Ringerike kommune fikk overført 708,4 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra
staten i 2014. Det er 11,6 millioner kroner lavere enn budsjettert og dette skyldes netto
inntektsutjevning som omtalt over.
Skatteutjevningen utgjorde 68,9 millioner kroner, og det ordinære skjønnstilskuddet 8,55
millioner kroner.
Eiendomsskatt
Kommunen fikk inn 54,4 millioner kroner i eiendomsskatt i 2014. Inntekten fordeles på
Verk og bruk med 22,2 millioner kroner og Annen fast eiendom med
32,2 millioner kroner.
Finansinntekter og – utgifter
Kommunen fikk inn 21,9 millioner kroner i utbytte fra Ringerikskraft i 2014. Det er 13,1
millioner kroner høyere enn budsjettert. Salg av 15% av aksjene i Ringeriks-Kraft AS til
KLP ga en gevinst på 13,9 mill. kroner som er ført i driftsregnskapet.
Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 76,3 millioner kroner og av dette utgjør
renteutgifter 30,1 millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 46,2 millioner
kroner, i tråd med Kommunelovens regler i § 50 nr. 7 om minimumsavdrag.
Renteutgiftene har i 2014 vært 5,1 millioner kroner lavere enn budsjettert og
avdragsutgiftene ble 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert.
Netto finansutgifter ble 30,8 millioner kroner i 2014. Det er 34 millioner kroner lavere
enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft og
gevinst ved salg av aksjene.
Overføring til investeringsregnskapet
Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 8,6 millioner kroner, noe som er 0,8
millioner kroner høyere enn forventet i revidert budsjett 2014.
Fra 2010 og frem til 2014 vil merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer
gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet å gi tilsvarende lavere driftsinntekter.
I tråd med endring i forskrift er 100 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra
investeringer overført fra drifts- til investeringsregnskapet.
Det er i 2014 overført 0,56 millioner kroner fra drifts- til investeringsregnskapet mot
budsjettert 0,5 millioner kroner.
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Driftsinntekter
fordeling
Figuren viser hvordan de totale driftsinntektene
Brutto

driftsinntekter

fordeler seg på ulike type r inntekter.

2014
0,3%

Salgsinntekter11,1%

2,8%
Refusjoner13,8%

11,7%
32,7%

13,5%
Rammetilskudd36 %
36,4%

Andrestatligeoverf 2,8%

2,7%

Skattpå inntekt og
formue 33,3%
Eiendomsskatt2,9%

Felles skatteinntekter og rammetilskudd fra staten er i utgangspunktet
kommune i liten grad kan påvirke. For 201 4 utgjorde disse inntektene
totale driftsinntekte ne til kommunen .
Driftsinntekter

– utviklin

inntekter
69,1 % av de

g

Salgsinntekter
Refusjoner
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indir skatter
Overføringer fra andre
SUM

2012
675
649
537
192
623
788
314
1 634
1 794 412
201
226
659
52
597
54

2013
807
300
627
322
498
023
314
2 528
1 886 419
208
260
679
52
627
55

2014 endring 13-14
363
19 556
373
2 073
382
28 755
181
-141
695
9 197
466
-557
339
25
4 916
2 388
1 947 715
61 296
228
262
708
52
636
54

De totale driftsinntektene i 201 4 var på 1, 9 milliard kroner, en økning på 61 millioner
kroner i forhold til 201 3. Av økningen utgjør vekst i skatt og rammetilskudd 37 mil lioner
og økning i refusjoner 2 millioner kroner. Økningen i refusjoner fordeler seg med 13,2
millioner fra staten (herav tilskudd ressurskrevende tjenester 6,1), 5,5 millioner fra
kommuner, - 0,8 millioner fra private, - 1,8 millioner fylket og - 13,1 millioner
momskompensasjon drift og investering. Samlet vekst av to tale inntekter fra 2013 til
2014 var på 3,2 %.
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Driftsutgifter
- fordeling
Figuren viser hvordan de totale driftsutgiftene

Lønnsutgiftenes
Driftsutgifter

andel av kommunens

fordeler seg på ulike type r utgifter.

samlede utgifter utgjør 67,2 % i 201 4.

- utvikling

Lønn og oppgpliktige ytelser
Sosiale utg. (arbeidsgiveravgift
og pensjon)
Innkjøp egen tjenesteproduksjon
Kjøp fra andre som erstatter egen produksjon
Overføring til stat og mva
Overføring til andre
Inntekt av fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER eks avskrivninger

2012
926 133
203 247
238 594
167 814
73 383
86 782
-24 887
1 671 066

2013
970 718
257 556
254 395
182 094
78 710
98 038
-19 192
1 822 319

2014
989 811
277 793
253 928
211 699
79 086
96 306
-22 660
1 885 964

endring 13-14
19 093
20 237
-467
29 605
376
-1 732
-3 468
63 645

Lønn og oppgavepliktig ytelser utgjorde 989,8 millioner kroner i 201 4. Fra 201 3 til 201 4
utgjør økning en 19,1 millioner kroner , en vekst på 2 %.
Sosiale utgifter utgjorde 277,8 millioner kroner i 201 4. Fra 201 3 til 2014 utgjør økningen
20,3 millioner kroner, en vekst på 7,9 %. Veksten skyldes i hovedsak
pensjonskostnadene som økte med 14 millioner kroner (fra 114 til 128 ).
Samlede utgifter til innkjøp , kjøp fra andre og overføringer til stat fratrukket inntekt av
fordelte utgifter utgj orde 502 millioner kroner i 201 4. Det er en økning på 6 mil lioner
kroner i forhold til 201 3, noe som utgjør 1,2 % . Sett i forhold til en generell prisøkning i
201 4 på 2 prosent (konsumprisindeks
201 4), er dette en reduksjon i innkjøp , til tross for
at tilskudd til private barnehager har økt med 8,1 mill. kroner og kjøp av
institusjonsplasser har økt med 3,2 mill. kroner og diverse driftsstøtte innen Helse og
omsorg har økt med 9 mill. kroner, mens de viktigste re duksjonene har vært energi med
4,4 mill. kroner og forsikringer med 2,7 mill. kroner .
Utgifter til overføringer andre utgjorde 96 millioner kroner i 201 4. Det er en reduksjon på
1,7 millioner kroner i forhold til 201 3, noe som utgjør en reduksjon på 1,7 %.
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Hoved årsaken til reduksjonen

ligger i reduserte sosialhjelpsutbetalinger.

Kommunens totale driftsutgifter etter inntekt av fordelte utgifter var 1, 886 milliard
kroner i 201 4. I forhold til 201 3 er dette en økning på 63,6 millioner kroner, en vekst på
3,5 %.
Utvikling
akkumulert
premieavvik
I perioden 2003 - 201 4:

Fra 2003 ble det innført regler for regnskapsføring av premieavvik og amortisering av
premieavvik. Premieavvik er differansen mellom den innbetalte premien og regnskapsført
netto pensjonskostnad. I perioden 2003 til 2011 ble premieavviket i Ringerike amortisert
over 15 år og fra 2012 ble det endret til 10 år. Fra 2014 ble premieavviket i Ringerike
amortisert over 7 år. Redusert amortiseringstid (nedbetaling) vil belaste regns kapet med
høyere pensjonskostnader i årene framover enn det som har vært hittil .
Som grafen viser ble det en kraftig økning i akkumulert premieavvik i 2012 og en stor
økning i 2014 . Dette utgjør en betydelig likviditetsmessig belastning for Ringerike
kom mune og det akkumulerte premieavviket ved utgangen av 201 4 var på 187,6
millioner kroner inkludert arbeidsgiveravgift.
Særskilte forhold utgifter
2014
Billighetsutvalget
har behandlet 4 saker i 2014 . Det er utbetalt erstatning
med til sammen kr 600.000 .

i 3 av saken e,

To av sakene er behandlet i klagenemnden. Her fikk den ene klageren medhold, mens i
den andre klagesaken ble utvalgets vedtak opprettholdt.
Billighetsutvalget avsluttet sitt arbeid i 2014, og det ligger ingen saker til behand ling i
2015. Nye saker kan likevel ikke utelukkes helt.
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Driftsregnskap 2014 – rammeområdene

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet
- satt opp slik kommunestyret vedtok budsjettet
Mill kr.
Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

0 Folkevalgte og revisjon
1 Rådmann, strategiske tiltak
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v.
3 Oppvekst og kultur
4 Helse
5 Tekniske områder
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v
Sum tjenesteproduksjon

Regulert
Avvik
Avvik
Opprinnelig
Regnskap budsjett
ift
ift budsjett budsjett
Regnskap
2014
2014
budsjett prosent
2013
2013
5,7
6,7
1,0
14,6 %
6,5
6,8
23,7
21,6
-2,1
-9,8 %
16,8
17,3
66,6
70,2
3,6
5,1 %
71,0
68,3
555,3
546,3
-9,0
-1,6 %
448,0
453,0
619,0
613,6
-5,4
-0,9 %
657,5
676,4
168,8
178,7
9,9
5,5 %
167,9
148,5
-27,9
-33,7
-5,9
-17,4 %
61,6
14,0
1 411,2
1 403,2
-8,0
-0,6 %
1 429,2
1 384,2

Tabellen over viser et samlet negativt avvik mellom regulert budsjett og regnskap
innenfor rammeområdene på 8,0 millioner kroner (0,6 %). Rammeområdene 1-5 som er
de tjenesteproduserende sektorene, har samlet sett ett overforbruk i forhold til regulert
budsjett på 2,1 mill. kroner.
De tjenesteproduserende enhetene har i 2014 fått redusert sine budsjetter med 26 mill.
kroner fra opprinnelig budsjett, og ett overforbruk i på 2,1 mill. kroner viser at det er god
økonomistyring ute i rammeområdene, men at noen enheter fortsatt sliter med ett for
høyt driftsnivå i forhold til budsjett 2014 og tall fra rapporteringen for februar 2015 viser
at det fortsatt er krevende å tilpasse driften til det vedtatte budsjettet på sektornivå.
Finansresultat 2014
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.
Kommunens passiva i balanseregnskapet tilsvarer gjelden. Det vil si at kommunen ikke
har egenkapital.
Utviklingen i netto finansutgifter
Som følge av ekstraordinære forhold, ble netto finansutgifter svært lave i 2014. Til tross
for positivt driftsresultat for 2014, er ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret
tilsvarende.
Utvikling i likviditet
Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2014. Hovedårsaken er en økning av ubrukte
lånemidler på grunn av forsinket investeringsfremdrift. Når investeringene etter hvert må
finansieres med ubrukte lånemidler, vil det etter all sannsynlighet oppstå behov for
kassekreditt.
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Likviditetsutviklingen
har i hele perioden 2008 - 2014 ligget under anbefalt minimumsnivå
med unntak av Likviditetsgrad 2 for 2014. Likviditetsgrad 2 inneholder for 2014 midlene
fra salget av 15% av aksjene i Ringeriks - Kraft AS, siden sak om plassering av disse
midlene ikke ble ferdigbehandlet i 2014. Saken ble behandlet i Kommunestyret
26.02.2015 i sak 14/2809. I saken vedtok Kommunestyret å behandle disse midlene som
langsiktige finansielle aktiva i henhold t il Finansreglementet , som ble vedtatt av
Kommunestyret i samme møte (sak 14/2778).
Den svake likviditeten skyldes flere år med driftsunderskudd og ett betydelig bokført
premieavvik. Ved utgangen av 2014 er akkumulert driftsunderskudd 2 mill. kroner, mens
akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift
er 187,6 mill. kroner.
Likividit etsutfordringen i kommunen ligger tett oppunder summen av disse verdiene.
Utvikling
i gjeldsportefølje
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen

(Startlån

fra Husbanken er lån til videreformidling

i kommunens

gjeldsportefølje

i 2014:

til kommun ens innbyggere.)

Fylkesmannen godkjente ikke låneopptak til finansiering av alle budsjetterte
investeringer i 2014. I første omgang ble kun låneopptak til rentable investeringer på
50,8 mill. kroner godkjent, i tillegg til 35 mill. kroner i nye startlån i 2014. Senere
godkjente Fylkesmannen låneopptak på 27,8 mill. kroner til finansiering av spesifiserte
ikke - rentable investeringer.
Årets lån til investeringsformål
ble tatt opp i desember måned og inngått som et
fastrentelån i KLP Kommunekreditt
med 5 års bindingstid til 1,94 prosent rente.
Låneopptaket ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for kommunale
låneopptak.
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Investeringsregnskap 2014
De fleste byggeprosjektene går over flere år, men det presiseres fra Kommunal- og
regionaldepartementet at investeringsbudsjettet er å anse som årsuavhengig på lik linje
med driftsregnskapet. I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig.
Totalkostnadene for enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av
regnskapet for 2014.

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Tall i mill. kroner

Regnskap 2014

Regulert
budsjett 2014

Opprinnelig
budsjett 2014

Regnskap 2013

KOSTRA-ART
Investeringer anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

(520:521)
(529)
(510:519)
(530:539+548:569)
Sum(L1:L4)

82,40
21,77
6,91
5,64
18,92
135,64

92,87
35,00
6,09
5,78
9,50
149,25

194,19
35,00
3,80
5,78
0,50
239,28

102,15
32,51
11,12
5,53
10,46
161,77

-118,64
-2,00
-7,75
-4,41
-132,81

-209,70
-2,00
-18,86
-4,41
-234,98

-110,59
-8,29
-

-0,50
-15,94
-149,25

-0,50
-3,80
-239,28

-11,91
-4,93
-161,77

Bruk av lånemidler
Salg anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Motatte avdr utlån
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

(910:919)
(660:679)+929
(729)
(700:789+920:928)
(600:659;900:909)
Sum(L7:L11)

-86,68
-127,17
-8,56
-14,16
-1,91
-238,48

Overført fra driftsregn.
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

(970:979)
(930:969)
Sum(L12:L14)

-0,56
-17,77
-256,82

-24,41
-1,63
-144,93

Avvik
Investeringstakten i 2014 har vært lav med begrunnelse i at Fylkesmannen godkjente
kun låneopptak til investeringer til rentable investeringer og ikke-rentable investeringer
som allerede var igangsatt samt ikke-rentable investeringer som var strengt nødvendig å
gjennomføre med bakgrunn av at Ringerike kommune har vært lenge i ROBEK.
Fylkesmannen har for 2015 godkjent investeringsbudsjettet og også det første
låneopptaket i 2015, slik at ikke iverksatte investeringstiltak i 2014 kan gjennomføres i
2015.
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Økonomisk internkontroll
Kommunen skiftet økonomi- og personalsystem fra ERV til Visma Enterprise gjeldende
fra 01.01.2014. Rutiner for å sikre økonomisk kontroll er videreført, og nytt system gir
ytterligere muligheter for bedre kontroll spesielt innenfor personal og lønn men også i
begrensninger rundt regnskapsføring og tilgangskontroll. Disse rutinene er forbedret
fortløpende fra innføring av systemet og videreutvikles i tiden fremover.
Det planlegges i 2015/ 2016 ytterligere tiltak for å sikre bedre oppfølging og oversikt av
kommunens avtaler og økonomiske forpliktelser.
Etikk
En egen politisk sak om revisjon av Ringerike kommunes etiske retningslinjer ble
behandlet på i Kommunestyret i desember 2014 med følgende vedtak:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune.
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra politisk
miljø.
Formålet med de etiske retningslinjene skal være å sikre en høy etisk standard på alt
kommunen foretar seg. Det skal ikke kunne reises tvil om upartiskhet, habilitet eller
objektivitet blant de folkevalgte, kommunens ansatte eller de beslutninger som fattes.
Åpenhet er viktig i arbeidet med etikk. Alle ansatte og folkevalgte i kommunen er derfor
oppfordret til å registrere sine verv og økonomiske interesser i
www.styrevervregisteret.no
Ringerike kommune tar etikk på alvor og er medlem av Transparency International
Norge.
Likestilling
Kjønnsfordelingen blant ansatte er tilnærmet lik fordelingen i 2013. Ringerike kommune
er fremdeles en kvinnedominert organisasjon med om lag 81 % kvinner og om lag 19 %
menn blant de ansatte. Det er fortsatt til dels et stort underskudd av menn i helse og
omsorg og i barnehager.
Kjønnsfordeling
Antall årsverk
Antall ansatte
Antall kvinner
Prosentvis andel kvinner
Antall menn
Prosentvis andel menn
Antall kvinner i høyere stillinger
%-andel kvinner i høyere stillinger
Antall menn i høyere stillinger
%-andel menn i høyere stillinger

31.12.14
1751
2245
1811
81%
435
19%
10
62%
6
38%

31.12.13
1854
2254
1832
81 %
422
19 %
7
54 %
6
46 %

31.12.12
1858
2526
2040
81 %
486
19 %
8
50 %
8
50 %
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4059-2

Arkiv: 212

Sak: 52/15
Premieavvik og netto driftsresultat
Vedtak i Formannskapet:
Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4059-1

Arkiv:

Premieavvik og netto driftsresultat
Forslag til vedtak:
Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering.
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja 

Sammendrag
Det er ikke samsvar mellom kommunens netto driftsresultat og kommunens reelle
økonomiske situasjon, spesielt likviditetssituasjonen. En overgang til 1 års amortisering fra
2016 vil medføre større svingninger på resultatet.
Dersom kommunen ikke tar i bruk 1 års amortisering, vil sitasjonen bare forverre seg ved et
stadig økende akkumulert premieavvik og et voksende gap mellom resultatet og den reelle
økonomiske situasjonen. For å forhindre svingninger fra år til år, bør årets premieavvik
avsettes til fond samme året som det produseres. Da vil det være amortiseringsbeløpet som
belastes resultatet. Kommunen reduserer også risikoen for disponering av midler som ikke
finnes likviditetsmessig, og man sørger for å ha dekning på fond for påfølgende års
amortisering.
For å oppnå et økonomisk handlingsrom bør kommunen tilpasse seg et netto driftsresultat på
3 prosent.

Innledning / bakgrunn
Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å se hvilken effekt 1 års amortisering av
premieavvik har på netto driftsresultat. Det er ønskelig å se hvordan premieavviket slår ut
for Ringerike kommune, og hvor stort overskuddet i kommunen må være for å håndtere en
så kort amortiseringstid. Oppdraget er altså å se nærmere på hvor stort overskuddet må være
hvis amortiseringstiden for premieavvik reduseres til ett år for premieavvik oppstått 2015 og
senere.
Akkumulert premieavvik har nå blitt så stort, og det er et bevis på at premieavviksordningen
ikke virker etter hensikten. Hensikten var å jevne ut pensjonskostnadene over tid slik at

kommunene lettere kunne håndtere svingninger i premieinnbetalingene. Historiske data
viser imidlertid at det er de konstante positive premieavvikene i løpet av denne tiden som
har blitt den store utfordringen.

Beskrivelse av saken
Definisjoner og forutsetninger
Årets premieavvik er enkelt sagt årets premieinnbetaling minus netto pensjonskostnad.
Pensjonspremien og pensjonskostnaden fremkommer blant annet som et resultat av
aktuarberegninger og en rekke antakelser om utviklingen av pensjonsgrunnlag og
premiereserve samt premiesatsene.
Det vil ikke være lett å skaffe tilveie disse fremtidige forventningene fra 2016 og frem til og
med 2019. Det er utfordrende å anslå forutsetningene for beregning av pensjonskostnader,
herunder spesielt renter og lønnsvekst. Derfor er det gjort noen helt enkle forutsetninger om
årlige premieavvik for årene 2016-2019. Selv om disse forutsetningene skulle vise seg å
være feil, vil dette eksempelet likevel vise en effekt som bokføringen av premieavvik har på
netto driftsresultat. Det kan også fastslås at jo større forskjellene er på de årlige
premieavvikene, desto større vil svingningene på netto driftsresultat være.
Nedenfor gjengis de forenklede forutsetningene som er gjort i forbindelse med denne saken:
 1 års amortisering fra 2016 for premieavvik oppstått i 2015 og senere
 Årets premieavvik inneværende år settes lik anslaget og prognosen fra KLP som
kom nå i april
 Årets premieavvik i oddetallsårene 2017 og 2019 settes lik 5 millioner kroner (5,7
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift)
 Årets premieavvik i partallsårene 2016 og 2018 settes lik 20 millioner kroner (22,8
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift)
 Årets premieavvik i SPK settes lik null fra og med 2015 til og med 2019
Årlig premieavvik for ordningen i SPK forutsettes å være null i perioden 2015-2019 da vi
verken har noe grunnlag for å vite om det blir negativt eller positivt. Det har variert fra
omtrentlig 3 millioner kroner i negativt avvik til om lag 3 millioner kroner i positivt avvik
fra ordningen ble innført. Premieavvikene i SPK er relativt små i forhold til KLP.
I eksemplet vårt vil det kun være amortisering av tidligere års avvik som er med for SPK sin
del. Premieavviket i SPK har hatt motsatt effekt av den i KLP, det vil si at amortiseringen
har positiv effekt (inntektsføring) fordi avviket tidligere er utgiftsført, men som sagt er disse
beløpene små sammenlignet med KLP. Ordningen for lærere gjennom SPK kan med andre
ord sies å ha fungert mer i tråd med den opprinnelige hensikten. Akkumulert premieavvik i
SPK er balanseført med om lag 10 millioner kroner på gjeldssiden, og totalt går dette til
fratrekk mot balanseført premieavvik i KLP på 197,5 millioner kroner på fordringssiden av
balansen.
Ved å se på de historiske tallene for premieavvikene i KLP-ordningen, ser man at beregnet
årlig premieavvik ofte er høyere i partallsår. Det er fordi det er hovedoppgjør i disse årene.
Derfor er det gjort en forutsetning om høyere årlige premieavvik i årene 2016 og 2018.

Årets premieavvik har variert kraftig gjennom den perioden ordningen har eksistert; fra et
negativt premieavvik i 2005 på 10,6 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift (for øvrig det
eneste året med negativt avvik) til det største positive premieavviket i 2012 på hele 82,7
millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift.
Variasjonen i årlig premieavvik gjennom disse årene har dermed vært over 90 millioner
kroner. Ettersom de årlige premieavvikene har variert så voldsomt, er våre forutsetninger
høyst usikre da vi forutsetter en langt mindre variasjon i premieavvikene enn det de
historiske dataene forteller oss.
Hva må overskuddet være med 1 års amortisering?
Nedenfor følger tabell over forutsatt årlig premieavvik, amortisering av tidligere års
premieavvik og netto bokført premieavvik for årene 2015-2019.
premieavvik og netto driftsresultat
årets premieavvik KLP
årets premieavvik SPK
amortisering KLP
amortisering SPK
netto premieavvik (negativt)
netto premieavvik inkl arbeidsgiveravgift
netto driftsresultat 1,75 % av 2 mrd
måleindikator netto driftsresultat

*2015
2 693 619
-22 524 033
995 899
-18 834 515
-21 490 182
-35 000 000
-56 490 182

2016
20 000 000
-25 217 651
995 899
-4 221 752
-4 817 019
-35 000 000
-39 817 019

2017
5 000 000
-42 524 032
995 899
-36 528 133
-41 678 600
-35 000 000
-76 678 600

2018
20 000 000
-26 268 803
907 372
-5 361 431
-6 117 393
-35 000 000
-41 117 393

2019
5 000 000
-41 135 962
1 096 439
-35 039 523
-39 980 096
-35 000 000
-74 980 096

positive tall er inntektsføring og negative tall er utgiftsføring
*se lenger ned i saken om nytt anslag/prognose fra KLP

Som tabellen viser varierer bokføringen av premieavvik veldig mye fra år til år. I 2016 vil
kravet til netto driftsresultat være like under 40 millioner kroner. Resultatet av nytt
produsert premieavvik i 2016 på 20 millioner kroner og amortisering av tidligere års
premieavvik utgjør om lag 4,8 millioner kroner (kostnad fordi amortiseringen er litt høyere).
Det nye produserte premieavviket kan med andre ord sies å hjelpe til på bunnlinjen i 2016,
men dette premieavviket må amortiseres i sin helhet i 2017. I 2017 er det heller ingen hjelp å
få i nytt produsert premieavvik, slik at netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift som må
kostnadsføres kommer på om lag 41,7 millioner kroner. Når dette beløpet legges til de 35
millionene som utgjør nytt anbefalt netto driftsresultat, fremkommer kravet til kommunens
overskudd for 2017. Det utgjør så mye som76,7 millioner kroner. Det er de samme
mekanismene som slår inn for 2018 som i 2016, og for 2019 som for året 2017.
Netto bokført premieavvik vises i tabellen som utgiftsføringer i alle årene. Det er fordi årets
premieavvik ikke er forutsatt høyere enn 20 millioner kroner. Hvis forventet premieavvik i
2016 hadde vært 40 millioner kroner, ville bokføringen av premieavvik gitt en netto
inntektsføring på nesten 16 millioner kroner, og overskuddskravet ville «bare» ha vært på 17
millioner kroner. Utgiften blir veldig høy året etter et høyt premieavvik, og resultatkravet i
2017 ville vært på nesten 100 millioner kroner.
Ved overgang til 1 års amortisering ser man tydeligere hvordan årets premieavvik påvirker
driftsresultatet det påfølgende året. Jo større årets premieavvik er, desto større belastning
blir det på netto driftsresultat året etter. Kravet til netto driftsresultat vil altså variere i takt
med nytt produsert premieavvik året før, det vil si at størrelsen på resultatsvingningene
avhenger av størrelsen på det nye produserte premieavviket.

Anbefalt netto driftsresultat for kommunene er av Teknisk Beregningsutvalg (TBU) redusert
fra 3 prosent til 1,75 prosent. Årsaken til dette er at momskompensasjonen på investeringer
er flyttet fra drift til investeringsregnskapet. Anbefalt netto driftsresultat i prosent av
driftsinntekter på for eksempel 2 mrd. kroner tilsvarer om lag 35 millioner kroner. I
eksemplet vårt varierer resultatkravet fra 39,8 millioner kroner i 2016 til 76,7 millioner
kroner i 2017. Gjennomsnittet for årene 2016-2019 er drøyt 58 millioner kroner. Det vil si at
gjennomsnittlig netto driftsresultat i årene 2016-2019 må være tett oppunder 60 millioner
kroner. Det tilsvarer 3 prosent av driftsinntekter på 2 mrd. kroner.
Forskjellen mellom nytt og tidligere prosentmessig anbefalt nivå til netto driftsresultat er
forskjellen mellom 60 millioner kroner og 35 millioner kroner, det vil si 25 millioner kroner.
Gjennomsnittlig netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er for perioden 2016-2019 drøyt
23 millioner kroner i eksemplet vårt i tabellen. Dette viser at bokføringen av netto
premieavvik (negativt) etter overgang til 1 års amortisering samsvarer ganske godt med ny
anbefaling fra TBU.
Ved å tilpasse driften til et nivå på 3 prosent netto driftsresultat vil kommunen være på god
vei til en sunn økonomi. Da vil kommunen være både innenfor det nye anbefalte nivået om
et driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene og i tillegg klare de årlige
amortiseringskravene av akkumulert premieavvik.
Akkumulert premieavvik
Det totale akkumulerte premieavviket gir et bilde på de pensjonsutgiftene som er påløpt og
betalt, men som ennå ikke er kostnadsført i kommunens regnskap. Kommunens virkelige
netto driftsresultat gjennom årene 2002-2014 har altså vært 187,5 millioner kroner dårligere
når premieavviket holdes utenfor.
De høyeste premieavvikene som er ført så lenge premieavviksordningen har eksistert, var i
2012 og 2014. Disse var positive premieavvik i den forstand at de ble inntektsført i
regnskapet, og bidro til tilsvarende forbedring av kommunens netto driftsresultat i disse to
årene. Men når premieavviket fra 2012 og 2014 skal amortiseres i årene fremover, skaper de
store utfordringer for kommunens handlingsrom. Det er faktisk premieavvikene i disse to
årene som stiller de høyeste kravene om økning i netto driftsresultat for å håndtere og innfri
amortiseringsforpliktelsene. Årlig amortisering av premieavvikene som oppstod i 2012 og i
2014 utgjør alene over 17 millioner kroner, og må belastes kommunens regnskap hvert år
inntil 2014-avviket er ferdig amortisert i 2021 og 2012-avviket er ferdig amortisert i 2022.
For øvrig vil amortisering av premieavvik opphøre etter 2025 for premieavvik oppstått i
perioden 2002-2010. Premieavvikene oppstått i perioden 2011-2013 vil være amortisert i
løpet av 2023.
Avsetning til fond
For å dempe de store variasjonene i netto driftsresultat fra et år til det neste, anbefales
fondsavsetning av årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift. Når årets premieavvik avsettes
til fond, kan tilsvarende beløp benyttes påfølgende år til amortiseringen av inneværende års
premieavvik. Jo større de årlige premieavvikene blir, dess viktigere blir det å sørge for
avsetning til fond. Dersom slike midler ikke avsettes, kan belastningen bli så stor det
påfølgende år, at det vil gå ut over kommunens tjenestetilbud.

En skulle tro at 1 års amortisering skulle sørge for at kommunen nesten skulle komme i
balanse med de pensjonsutgiftene som ennå ikke er kostnadsført. Men selv ikke 1 års
amortisering kan forhindre at det enkelte år kan oppstå et stort resultatmessig overskudd
som følge av bokføring av premieavvik. Det vil være tilfelle i år som får et stort produsert
premieavvik. Da er det viktig å avsette dette beløpet for å bruke til neste års amortisering,
slik at det ikke disponeres i driften.
Nytt anslag og prognose fra KLP - betydelig reduksjon i årets pensjonspremie
Kommunen mottok nye anslag og oppdaterte prognoser for 2015 fra KLP den 21. april i år.
Det er betydelig endringer i premien sammenlignet med anslagene fra september i fjor. Det
skyldes i hovedsak følgende forhold:
 Lavere reguleringspremie (lønnsoppgjør)
 Høyere tilbakeført overskudd
 Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i 2014 som vil bli
tilbakeført i år
De nye oppdaterte prognosene fra KLP bedrer kommunens likviditet. Premieinnbetalinger
for 2015 til KLP blir betydelig lavere enn det som ble forventet i september 2014.
Premieinnbetalingene til KLP forventes å bli om lag 46 millioner kroner lavere enn hva som
ble anslått i september i fjor. Det betyr at likviditetsprognosen forbedres tilsvarende dersom
den oppdaterte prognosen fra KLP slår til. Lavere premieinnbetalinger er positivt både for
resultatet og for likviditeten.
Lavere premieinnbetalinger påvirker imidlertid premieavviket tilsvarende. Lavere produsert
premieavvik i 2015 betyr lavere inntektsføring og er dermed negativt for resultatet, men ikke
for likviditeten.
Netto driftsresultat endres altså ikke som følge av en betydelig reduksjon i
premieinnbetaling og dermed forbedring av likviditeten. I en regnskapsmessig optimal
verden, skulle netto driftsresultat og likviditeten fulgt hverandre.
I tabellen ovenfor vises kravet til netto driftsresultat i 2015 som 56,5 millioner kroner. Det
er summen av nytt anbefalt nivå på netto driftsresultat på 35 millioner kroner og netto
premieavvik (negativt) på 21,5 millioner kroner. De nye anslagene fra KLP skal som sagt i
seg selv ikke ha noen innvirkning på netto driftsresultat. Årsaken til at resultatkravet i
eksemplet vårt er om lag 20 millioner kroner mer enn budsjettert, er det for tidlig å si noe
om. Det har uansett ikke noe å gjøre med 1 års amortisering da dette først forutsettes fra
2016.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler å tilpasse driften slik at et netto driftsresultat på 3 prosent av
driftsinntektene kan oppnås. Med et slikt driftsresultat skal det være mulig å håndtere 1 års
amortisering fra 2016 for premieavvik oppstått i 2015 og senere. Videre anbefales avsetning
til fond av årets premieavvik.

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, 28.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja 
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Kommunebarometeret 2015
Forslag til vedtak:
Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – tas til orientering

Beskrivelse av saken
Kommunal Rapport lager hvert år en analyse av innrapporterte KOSTRA- tall og rangerer
kommunene etter disse. Ringerike kommune har valgt å benytte seg av denne tjenesten og
mottar en analyse av kommunens tall sammenlignet med resten av kommunene i Norge.
Foreløpige KOSTRA- tall blir offentlig gjort den 15. mars hvert år og endelige KOSTRAtall publiseres fra SSB den 15. juni hvert år. Analysen som vedlegges denne saken er basert
på foreløpige KOSTRA- tall publisert 15. mars.
Ringerike kommune rangeres i barometeret på plass nummer 268 etter justering for
disponibel inntekt og nummer 333 uten denne justeringen. Hovedkonklusjonene basert på
nøkkeltall for kommunen er:
Skoleresultatene er bra på 5. trinn, deretter faller det betydelig til et lavt nivå på 10.
trinn. Hvorfor må det være slik? Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er
omtrent som snittet
Litt mer hjemmebasert eldreomsorg enn i normalkommunen. Lite tid med lege og
fysioterapeut på sykehjem. Mange har trygghetsalarm, målt mot hvor mange over 80
som bor hjemme
Bemanningen i barnehagene ble enda dårligere i fjor. Hva har det å si for kvaliteten?
Folk går veldig lenge på sosialstønad – må det virkelig være slik?
Korrigert netto driftsresultat var svakt også i fjor, men oppsamlet underskudd er borte
Kostnadene i grunnskolen er lave, og faller. Pleie og omsorg og barnehagene blir klart
dyrere
Analysen sier også:

Nøkkeltallene gir Topp 100-plassering innen saksbehandling. Kommunen kommer også
ganske godt ut innen barnevern, økonomi og kostnadsnivå. Ringerike havner langt nede på
tabellen innen barnehage, helse, sosialtjeneste og kultur. Totalt er profilen noe svakere enn i
normalkommunen. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt. I
totaltabellen – og bare der – justerer vi for kommunens inntektsnivå. Det fører Ringerike et
godt stykke høyere på tabellen.
Husk: Dette er en rangering, ikke en kvalitetsvurdering. Ligger kommunen langt nede på et
område, er det sannsynlig at det er noe å lære av andre, men det betyr ikke automatisk at
kvaliteten i den leverte tjenesten er dårlig.

Rådmannens vurdering
Kommunebarometeret er et godt bidrag inn i egne analyser for å videreutvikle kommunens
tjenester. Samfunnet rundt oss er i konstant endring og det er viktig at de kommunale
tjenestene blir tilpasset innbyggernes behov på en best mulig måte innenfor de ressurser som
til enhver tid er tilgjengelig. KOSTRA- tallene bidrar til at kommuner kan lære av hverandre
og utvikle tjenestene i best mulig retning basert på andres og egne erfaringer.

Vedlegg
*Kommunebarometeret 2015 – foreløpig analyse hovedtall

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Barometerår

Rapportert
rangering

Rangering
korrigert
inntektsnivå

Hengernøkkeltallog
inntektsnivåsammen?

2015Rangering
Barometerversjonen
korrigert
år
(sammenlikninntektsnivå
bar overtid)

Hengernøkkeltallog
inntektsnivåsammen?

333

355

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

333

355

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

274

355

Nøkkeltalleneer litt bedre

316

355

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

334

331

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

325

331

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

256

311

Nøkkeltalleneer litt bedre

339

311

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

375

342

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

337

342

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

383

342

Nøkkeltalleneer omtrent
somforventet

408

342

Nøkkeltalleneer litt
dårligere

100
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Poengsumjustert for kommunensdisponibleinntekt

2010

38
%

25
%
37
%

2011

29
%
27
%

2012

45
%

23
%
36
%

41
%

40
%

2014

2015

Kommunenspoengsumuten korreksjon

2013

2014

9
%

8
%

51
%

43
%

2015

49
%

15
%
46
%

39
%

Andelnøkkeltallsomer forbedret ellerforverret det sisteåret. Grått kakestykke:Ingenendring/manglerdata. Generelter
utviklingenpositivjo størreandelav nøkkeltallenesomer forbedretsisteår. Vekteti henholdtil betydningeni barometeret.
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Barometerår

Rangering
gruppe
rapportert

Rangering
gruppe
korrigert til
2015-utg

14

33

36

12

14

27

32

96

17

16

32

32

234

96

10

13

29

34

332

241

95

12

12

38

33

269

288

95

15

18

40

37

Rapportert

Korrigerttil
2015-utgaven

Korrigert
inntekt
(100= snitt)

268

268

96

14

189

244

96

304

236

212

Barometerår

Rangering
Rangering
fylke
fylke korrigert
rapportert
til 2015-utg

Kommunensplasseringer over tid: I totaltabellenjusterervi for korrigertinntektsnivå(ogsåkalt
disponibelinntekt): Frieinntekterinkluderteiendomsskattog utbytte, korrigertfor utgiftsbehovetslikdet
er definert i kostnadsnøklene
i inntektssystemet.
NB:Vi brukerkonserntallfor å ha mestmuligsammenliknbaredata.Plasseringen
innenkommunegruppe
er knyttet til denkommunegruppakommunener i per mars2015– ogsåbakoveri tid.
Når man skalseutviklingenovertid, er det bestå bruketallenesomer oppdatert til å
samsvaremed2015-utgavenav barometeret.Rapporterteplasseringerer tatt medfor å
unngåforvirringhvismanserpå tidligereanalyser,mendisseer ikkelikesammenliknbare–
særliglangt bakoveri tid.

Vi hargjort enkelteendringeri metoden,særligharvi gjort betydeligeforandringerinneneldreomsorgog
innensektorenkostnadsnivå(tidligere:enhetskostnader).Itillegger sektorenbrukerperspektivborte,
fordi tilgangenpå datahar blitt stadigdårligere.I stedeter elementet tatt inn i enkelteavde andre
sektorene.Sosialtjenestener vektet litt opp (til 7,5%)etter at brukerperspektivforsvant,dennesektoren
varlitt lavt vektet tidligere, gitt det økonomiskeomfanget.

Skoleresultateneer bra på5. trinn, deretter faller det betydeligtil et lavt nivåpå 10.trinn. Hvorfor
mådet væreslik?Frafalletpå videregåendeblant eleverfra kommunener omtrent somsnittet
Litt mer hjemmebaserteldreomsorgenni normalkommunen.Litetid medlegeog fysioterapeutpå
sykehjem.Mangehartrygghetsalarm
, målt mot hvormangeover80 sombor hjemme
Bemanningeni barnehageneble endadårligerei fjor. Hva har det å si for kvaliteten?
Folkgårveldiglengepåsosialstønad– må det virkeligværeslik?
Korrigert netto driftsresultatvarsvaktogsåi fjor, men oppsamletunderskudder borte
Kostnadenei grunnskolener lave,og faller.Pleieogomsorgog barnehageneblir klart dyrere
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Vekt(%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

151

181

209

220

Grunnskole

20

Eldreomsorg

20

240

147

157

169

101

152

Barnevern

10

280

175

137

90

89

114

Barnehage

10

329

365

303

311

297

364

Helse

7,5

381

387

368

406

405

403

Sosial

7,5

341

358

392

385

402

375

Kultur

2,5

362

387

391

375

401

365

Økonomi

10

275

168

129

139

149

117

Kostnadsnivå

5

196

173

97

103

118

121

Miljø og ressurser

2,5

108

61

114

275

203

169

Saksbehandling

2,5

198

172

49

86

Vann,avløpog renovasjon

2,5

41

62

56

53

47

Plasseringeneer oppdatertmed nøkkeltallenesomer brukt i 2015-barometeret.Sammenliknbarserie

Fargekodenegir signalom hvorgodt ellerdårligkommunenliggeran i sektoren,målt mot allekommuner.
NB:I noentilfeller har ikkekommunennokdata til å bli plassertinnenenkeltesektorer.
I tabellenefor hverenkeltsektorer plasseringerogkaraktererfor tidligereår oppdatertfor å væremest
mulig sammenliknbartmedåretsutgave.Deter barei totaltabellen– ikkei sektorene– at vi justererfor
kommunenskorrigerteinntekt.
Husk:Dette er en rangering,ikke en kvalitetsvurdering.Liggerkommunenlangtnedepå et område,er
det sannsynligat det er noe å læreavandre,mendet betyr ikkeautomatiskat kvaliteteni denleverte
tjenestener dårlig.

Kommunenhavnerlitt undermidtenavtotaltabelleni denforeløpigeutgavenav Kommunebarometeret
fra KommunalRapport. Vihar gjort noenendringeri metoden. De har samletliten effekt på plasseringen
til Ringerike.Plasseringen
totalt er omtrent somfor ett år siden,nårvi serpåindikatorenesomer brukt i
2015-barometeret.
Nøkkeltallenegir Topp100-plassering innensaksbehandling
. Kommunenkommerogsåganskegodt ut
innenbarnevern,økonomiogkostnadsnivå
. Ringerikehavnerlangtnedepå tabelleninnenbarnehage
,
helse,sosialtjenesteog kultur. Totalter profilennoesvakereenni normalkommunen.Nøkkeltalleneer
omtrent somforventetut fra disponibelinntekt. I totaltabellen– og bareder – justerervi for kommunens
inntektsnivå.Detfører Ringerikeet godt stykkehøyerepå tabellen.
Enannenmåte å vurderekommunenpå,er å sehvordannøkkeltalleneutviklesovertid (nederstside2). I
Ringerikeer andelennøkkeltallsomhar blitt forbedret det sisteåret, en goddel mindre enn andelen
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somhar blitt dårligere.Nasjonalter det omtrent likestor andelnøkkeltallsomhar blitt bedre, som
dårligere. Å måleegenutviklingpå denne måten,kanværevel sårelevantfor denenkeltekommunesom
plasseringentotalt i Kommunebarometeret.
Å stadigha bedrenøkkeltallbør indikereat kommunen
levererbedreennfør – ogomvendt. I de kommunenemedmestpositivprofil er det ikkeuvanligat to
tredeleravnøkkeltalleneharblitt bedre.

2010

2011

Grunnskole

Vekt(%)
20

2012
7

2013
10

2014
11

2015
13

Eldreomsorg

20

14

9

10

12

7

13

Barnevern

10

20

17

9

6

5

9

Barnehage

10

14

15

13

12

11

18

Helse

7,5

18

18

17

18

18

18

Sosial

7,5

15

20

21

20

21

21

Kultur

2,5

18

17

19

18

18

19

Økonomi

10

15

14

11

11

10

9

Kostnadsnivå

5

7

8

9

8

7

8

Miljø og ressurser

2,5

5

3

5

13

11

8

Saksbehandling

2,5

9

11

1

7

Vann,avløpog renovasjon

2,5

4

5

6

9

5

Vekt(%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20

23

30

30

Grunnskole

20

Eldreomsorg

20

33

22

20

24

16

30

Barnevern

10

31

18

14

6

10

13

Barnehage

10

35

37

35

35

32

41

Helse

7,5

33

35

33

37

38

38

Sosial

7,5

36

41

42

39

42

43

Kultur

2,5

37

40

40

37

42

43

Økonomi

10

21

14

9

12

11

8

Kostnadsnivå

5

32

30

22

22

24

28

Miljø og ressurser

2,5

25

10

22

41

29

26

Saksbehandling

2,5

24

14

2

1

Vann,avløpog renovasjon

2,5

10

14

11

10

8

NB:Deti størstekommuneneer plassertsammeni kommunegruppe14 avKommunalRapportheri
Kommunebarometeret.
Forøvriger inndelingensomSSBskommunegrupperpermars2015. Tabelleneer
oppdatert bakoveri tid for å væresammenliknbaremed2015-barometeret.
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Plass Kommune
1 Oppdal
2 Høylandet
3 Mandal
4 Asker
5 Sogndal
6 Nesodden
7 Ås
8 Stryn
9 Siljan
10 Jølster
11 Oppegård
12 Førde
13 Ål
14 Dovre
15 Moss
16 Sandefjord
17 Hå
18 Alvdal
19 Skjåk
20 Askvoll

GSK PO
24 89
73 60
43 108
4 139
3 179
14 275
48 91
5 298
180 247
107 53
7 205
1 15
216 76
78 349
126 66
110 190
195 64
16 220
111 336
6 72

BV
16
168
38
57
268
219
229
203
15
70
134
202
243
93
94
14
232
190
58
81

BH
53
23
224
277
223
296
308
307
20
12
396
106
156
11
205
185
422
373
55
326

HEL SOSKUL ØK
157 264 47 69
52
23 129
349 209 295 141
133 319 127 71
169 251 143 35
255 205 130 226
155 201 223 62
128 225 235 119
289 47 231 42
58 138
115 189 168 165
229 312 155 260
31 174 4 46
24 93 58 237
344 219 250 168
388 330 225 7
251 337 40 25
183 25 99 115
26 78 15 9
131 204 351 259

ENH MIL
148 245
98 314
38 51
150 17
171 2
83 98
56 113
44 167
183 11
111
70 55
177 112
286 162
251 357
30 43
75 223
72 209
128 268
336 375
108 33

SAK VAR
123 38
152
32 9
8
35 284
177 2
166 41
266 57
94 138
140
91
115
3
232
265
170
253
9
264

231
171
212
10
159
4
53
252

GSK:Grunnskole.PO: Eldreomsorg
. BV:Barnevern.BH:Barnehage.HEL: Helse.SOS:Sosialtjenesten.
KUL:
Kultur.ØK:Økonomi.EN: Kostnadsnivå
. MIL:Miljø og ressurser.SAK:Saksbehandling.
VAR:Vann,
renovasjonog avløp.

Innende ulike sektoreneer det til delsstore forskjellermellom store og småkommuner.Samletslår
ulikhetenebeggeveier,slik at totalbildet er at størrelseikke har noe å si for plasseringi barometeret.
Storekommuner kommerbetydeligbedreut hvagjelderkostnadsnivå.I tilleggharstorekommunerbedre
plasseringennsmåinnenbådegrunnskoleog eldreomsorg,menher er forskjellenelangtmindre.
Eldreomsorger for øvrigdensektorenhvor det er minstdifferansemellom kommuneneøverstog nederst
på tabellen.Ogsåi fjoråretsbarometervareldreomsorgdensektorenmedminstforskjeller.
Innenbarnevernog barnehagefår de småkommunenebedreplasseringennstore.Herer ulikhetene
middelsstore.Saksbehandling
er ogsået områdehvorsmåkommunerkommerbetydeligbedreut enn
store.
I noensektorerhar inntektsnivåen sterkeresammenhengmedplasseringen,ennkommunestørrelse.Det
er imidlertid ogsåen sammenhengmellominntektsnivåog størrelse– de småkommunenetenderer til å
ha til delslangtbedreøkonomi.I totaltabellenblir det tatt hensyntil økonomien,og det er ingentingi
totaltabellensomtilsier at kommunermedhøyinntekt kommerfor godt ut.
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Detteer de kommunenesomkommerbestut innenkommunegruppa,slikdener definert avSSB
:
Plass Kommune
4 Asker
11 Oppegård
15 Moss
16 Sandefjord
26 Lillehammer
27 Røyken
29 Ski
42 Lørenskog
45 Horten
51 Nittedal

GSK PO
4 139
7 205
126 66
110 190
46 224
100 105
51 144
38 100
123 315
83 71

BV
57
134
94
14
100
65
55
180
67
31

BH
277
396
205
185
211
329
303
237
280
229

HEL SOSKUL ØK
133 319 127 71
115 189 168 165
344 219 250 168
388 330 225 7
234 288 103 218
417 143 353 66
188 364 218 232
374 172 185 135
247 370 212 102
260 356 337 72

ENH MIL
150 17
70 55
30 43
75 223
194 5
11 36
41 174
15 46
12 151
67 250

SAK VAR
8
232
265
176
254
186
322
131
336

10
159
245
109
19
187
18
44

Deti størstekommunenei landethar vi samleti énkommunegruppe(G14).

Huskat det kanværestoreinntektsforskjellermellomkommuneri ett ogsammefylke.
Plass Kommune
13 Ål
27 Røyken
49 Nes(Busk.)
83 Drammen
90 Hole
95 Sigdal
107 Kongsberg
119 Lier
146 Hemsedal
147 Gol

GSK PO
216 76
100 105
65 58
130 83
52 55
252 169
34 109
59 86
196 350
345 333

BV
243
65
68
78
135
336
133
88
99
131

BH
156
329
258
278
125
257
230
393
284

HEL SOSKUL ØK
31 174 4 46
417 143 353 66
180 216 154 76
308 367 158 268
273 287 240 320
249 129 162 91
250 116 113 272
333 309 308 199
18 160 25 151
94 275

ENH MIL
286 162
11 36
238 133
19 224
257 82
99 238
159 198
32 149
284 290
176

SAK VAR
115 171
254 109
113
129 65
175 13
84 156
271
307 100
73 46
14 82

GSK:Grunnskole.PO: Eldreomsorg
. BV:Barnevern.BH:Barnehage.HEL: Helse.SOS:Sosialtjenesten.
KUL:
Kultur.ØK:Økonomi.EN: Kostnadsnivå
. MIL:Miljø og ressurser.SAK:Saksbehandling.
VAR:Vann,
renovasjonog avløp.
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Enlitt annerledesmåteå finne liknendekommunerpå.KommunalRapportlagerdennesammenlikningen
en gangi året.Dener særligknyttet til sammensetningavbefolkningen,økonomiog geografi– og kan
kanskjegi en anneninnfallsvinkeltil hvilkekommunermanskalmålesegmot ennSSBskommunegrupper
og nabokommunene.
Plass Kommune
26 Lillehammer
62 Larvik
72 Gran
84 ØstreToten
89 Løten
131 Hamar
137 Gjøvik
157 Stange
159 Ringsaker
222 Porsgrunn
236 Elverum
254 Kongsvinger
268 Ringerike
299 Halden
319 Modum

GSK PO
46 224
243 50
170 316
307 18
160 245
8 114
270 21
167 260
194 148
151 195
142 131
290 338
220 152
255 201
354 43

BV
100
42
49
290
111
215
313
166
245
9
264
300
114
312
328

BH
211
131
204
247
47
99
151
163
196
116
122
150
364
101
289

HEL SOSKUL ØK
234 288 103 218
296 349 82 342
162 168 196 214
281 14 287 265
283 308 269 44
313 374 57 222
385 361 176 80
272 365 335 81
332 306 243 60
341 360 175 348
399 341 147 333
428 248 251 189
403 375 365 117
372 303 343 286
352 355 205 170

ENH MIL
194 5
14 32
100 84
263 109
132 363
203 78
96 54
167 197
161 358
227 311
97 259
22 148
121 169
42 122
166 184

SAK VAR
176 245
323 101
306 223
110 74
69 59
337 16
268 54
19 90
199 106
182 148
262 51
318 14
86
263 161
80

Målingenhar en enkeltilnærming,og dermedvil det ogsåi noentilfeller dukkeropp litt uvanlige
kommunerblant demsomvirkerå liknemestpå din egen.
Kriterienesomer med:
Økonomi:Korrigertinntekt, utgiftsbehov.
Folketall:Folkevekstsistefem år, innbyggertall,andelbarnehagebarn,skoleelever,gamlei
gruppene67-79,80–89 og90+år.
Geografi:Avstandinnenkommunen,areal,folketetthet
Annet:Opphopningsindeks
Allekriterier har lik vekt,medunntakavfolketall(x 2,5)og areal,folketetthet,67–79 og80–89 år
(x 0,5).
Kommunenesomliknermestpå din vil i hovedsakliggenærhvagjelderfolketall,demografiog økonomi.
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Teller20 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
.
AVGANGSKARAKTERER:
Snittgrunnskolepoengsistefire år (10%vekt i sektoren)
AVGANGSKARAKTERER:
Gjennomsnittlige
grunnskolepoengsisteår (5 %)
FRAFALL:
Andeleleverikkefullført og
bestått videregåendeinnen fem år, snitt
sistefire år (20%)
NP5. TRINN:Gjennomsnittnasjonale
prøver sistefire år (5 %)
NP5. TRINN:Andeleleverpå laveste
mestringsnivå,snitt sistefire år (5 %)
NP8. TRINN:Gjennomsnittnasjonale
prøver sistefire år (5 %)
NP8. TRINN:Andeleleverpå laveste
mestringsnivå,snitt sistefire år (5 %)
NP9. TRINN:Gjennomsnittnasjonale
prøver sistefire år (5 %)
NP9. TRINN:Andeleleverpå laveste
mestringsnivå,snitt sistefire år (5 %)
UTDANNING:
Andellærerem/høyere utd.
og pedagogiskutd., 1.-10.trinn (10 %)

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

De beste i
landet
KB2015

2,4

1,9

2,2

1,9

38,7

42,7

2,4

2,4

2,2

3,2

1,9

38,3

43,4

4,6

4,0

3,8

3,6

3,5

26

16

5,1

5,6

5,2

4,5

51,3

54,3

4,5

5,0

5,1

5,7

21

19

3,2

3,2

3,5

3,3

49,6

53,5

4,0

3,3

3,7

3,8

9

5

2,9

2,9

2,6

2,8

50,3

54,9

3,4

3,2

3,2

4,2

5

3

4,6

4,6

3,6

3,6

85

96

TRIVSEL:7. trinn, snitt sistefem år (5 %)

5,5

5,7

5,6

5,5

91

92

TRIVSEL:10. trinn, sistefem år (5 %)

4,3

4,7

4,8

4,7

85

90

3,5

10,6

5,7

2,8

38

89

2,6

35

88

4,7

SPESIALUNDERVI
SNING:Andelelevermed
4,1 4,0 3,8 3,4
slikundervisning,snitt sistefire år (5 %)
LEKSEHJELP:
Andelelever1.-4.trinn som
3,6 3,6 3,0
har leksehjelp(5 %)
SFO:Andelansattei SFOmed relevant
3,2 2,5 2,2 2,4
utdanning(5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

Nasjonaleprøveroggrunnskolepoeng
er viktigst.Frafalleti videregåendeskolerer ogsåvektethøyt;det
hjelperlite medgoderesultaterpå ungdomsskolenhvismangeikkefullførerog beståreksamenpå
videregåendeskole.Tallfor trivselog frafall er ett år gamle.Utviklingenpå nasjonaleprøvermåler
kommunenselevermot restenavSkole-Norgefor det aktuelleåret. Man kanantaat det nasjonalenivået
ikkeendresvesentligfra år til år. Andrenøkkeltallsomikkeer brukt i barometeretviserat bådeskoleneog
gruppenegradvisblir større.Kommuneneholdersamtidigkostnadenenede;korrigertfor kommunal
prisstigningfalt kostnadensamlettil grunnskolen(målt per innbygger).
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Kommunen:Avgangskarakterene
på 10.trinn har værtveldigsvakede sisteårene,målt mot restenav
Skole-Norge.På nasjonaleprøverpresterereleveneklart bedreenndette – menher er det samtidigen
tydeligfallendetrend: På5. trinn er nivåethøyestrelativt sett, deretter fallerdet klart. Frafalletpå
videregåendeskoleblant eleverfra kommunener omtrent somlandsgjennomsnittet.Formange
kommunerer kanskjefrafall en viktigeremålestokkennkaraktereri grunnskolen.Det er godt
dokumentertat å motarbeidefrafall måstartei grunnskolen.
Andeleneleversomfår spesialundervisning
er høyereennlandsgjennomsnittet(somer 8 prosent).
Andelener omtrent densammesomåret før. Frai år målervi ogsåomfangetavleksehjelppå 1.–4. trinn.
Andelensomfår leksehjelppå de lavestetrinnenehar gått litt ned.

PlassKommune
1 Førde
2 Bærum
3 Sogndal
4 Asker
5 Stryn
6 Askvoll
7 Oppegård
8 Hamar
9 Leikanger
10 Luster
11 Fjaler
12 Gloppen
13 Holtålen
14 Nesodden
15 Halsa

GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10GSK11GSK12GSK13GSK14GSK15

PlassKommune
4 Asker
7 Oppegård
8 Hamar
22 Sola
30 Molde
34 Kongsberg
38 Lørenskog
46 Lillehammer
51 Ski
55 Nøtterøy

GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10GSK11GSK12GSK13GSK14GSK15

PlassKommune
34 Kongsberg
52 Hole
59 Lier
65 Nes(Busk.)
100 Røyken
130 Drammen
139 Rollag
140 Flesberg
164 Hol
196 Hemsedal

GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10GSK11GSK12GSK13GSK14GSK15

5,2
6,0
5,9
5,6
3,8
4,3
5,8
3,7
6,0
4,9
6,0
4,6
5,1
5,9
5,8

5,6
5,8
3,7
5,2
3,1
4,5
3,6
4,6
3,8
3,3

4,5
3,6
4,9
4,4
4,2
3,7
5,5
3,7
4,5
2,5

4,2
6,0
4,8
5,3
4,1
5,8
5,7
4,2
5,7
4,9
5,0
4,3
4,6
5,5
5,8

5,3
5,7
4,2
5,5
3,2
4,2
4,0
5,0
4,0
4,1

4,2
4,8
4,8
4,6
4,2
3,5
5,0
4,2
3,5
1,0

5,4
6,0
6,0
5,8
6,0
6,0
5,8
5,3
6,0
5,6
6,0
5,3
6,0
4,1
6,0

5,8
5,8
5,3
4,5
5,7
4,1
5,0
4,5
4,9
4,1

4,1
5,9
5,0
2,8
4,7
3,0
4,7
4,0

6,0
6,0
6,0
6,0
4,9
4,6
6,0
5,8
4,2
5,0
2,6
3,9
1,7
5,2
2,6

6,0
6,0
5,8
5,3
4,1
5,3
5,2
4,2
5,7
4,3

5,3
4,6
5,2
5,0
3,9
4,2
2,6
1,0
3,9
3,3

5,9
4,6
5,8
3,2
5,3
5,2
4,3
4,1
3,2
6,0
3,8
6,0
3,6

3,2
4,3
4,1
3,4
5,3
4,6
2,5
5,4
5,1

4,0
1,0
3,5
4,8
3,4
3,5
2,5
3,4

6,0
6,0
6,0
6,0
4,8
5,2
6,0
5,8
6,0
6,0
5,7
4,9
2,9
6,0
5,0

6,0
6,0
5,8
5,2
5,1
5,7
5,3
4,6
4,6
6,0

5,7
5,1
4,9
5,6
4,4
4,2
5,4
3,4
4,2
5,2

5,8
6,0
6,0
6,0
5,1
6,0
6,0
6,0
6,0
5,7
6,0

6,0
6,0
6,0
5,2
5,4
5,6
5,6
4,6
5,0
5,9

5,6
5,8
4,1
5,4
5,0
4,1
3,3
4,3
3,1

6,0
6,0
6,0
6,0
4,4
5,7
6,0
4,8
6,0
6,0
6,0
4,5
4,2
5,1
5,1

6,0
6,0
4,8
4,5
4,8
4,6
3,9
4,4
4,0
5,6

4,6
4,3
4,6
6,0
3,4
2,8
5,7
4,2
4,3
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,8

5,5
6,0

6,0
6,0
5,8
5,6
5,9
5,8
4,7
5,3
5,8
5,7

5,8
5,5
5,4
5,9
5,8
3,6
3,8
5,1

3,7
2,4
5,5
3,6
5,6
4,5
1,9
4,8
6,0
5,2
4,5
5,7
6,0
3,8
4,4

3,6
1,9
4,8
6,0
4,1
5,5
2,8
5,1
2,7
4,6

5,5
3,0
3,4
5,7
3,0
4,0
2,4
3,8
3,9
3,2

6,0
6,0
6,0
5,9
5,5
6,0
5,4
6,0
6,0
5,4
5,6
5,1
6,0
5,3
4,2

5,9
5,4
6,0
5,5
5,0
4,1
5,7
5,7
5,7
4,7

4,1
5,6
5,5
3,9
5,1
5,4
3,4
6,0
5,6
4,5

5,8
6,0
6,0
5,5
6,0
4,8
5,4
6,0
5,8
6,0
6,0
5,2
6,0
5,0
6,0

5,5
5,4
6,0
4,5
4,6
4,7
5,5
5,1
5,0
4,5

4,7
5,2
5,1
5,2
4,2
5,9
5,7
6,0
4,1
5,4

4,3
5,3
1,8
4,8
6,0
4,2
5,7
6,0
1,2
3,1
5,8
6,0
4,3
6,0
4,2

4,8
5,7
6,0
6,0
4,5
4,7
5,2
5,7
4,5
3,4

4,7
2,6
3,7
3,2
4,9
4,8
4,1
3,2
1,4
4,4

6,0
4,7
2,3
4,1
6,0
5,5
3,8
3,8
2,4
3,8
2,5
5,0
5,2
4,1
4,6

4,1
3,8
3,8
2,7
3,8
2,8
4,0
2,1
2,5
3,0

2,8
1,4
3,9
1,9
2,2
4,0
1,4
1,9
2,1
4,9

3,8
1,6
1,0
3,0
1,8
4,5
2,9
4,0
3,0
3,3
1,1
2,7
6,0
1,8
4,8

3,0
2,9
4,0
1,3
2,6
3,0
3,0
2,3
3,1
3,0

3,0
2,3
2,7
4,5
2,4
2,6
2,9
2,1
1,0
2,3
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Teller20 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
ELDREOMSORG

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

BEMANNI
NG:Andelansattemed
3,5 3,9 3,3 3,4
fagutdanning(10 %vekt innen sektoren)
BEMANNI
NG:Tidmed legeog
3,7 3,5 2,9 3,0
fysioterapeutpå sykehjem(10 %)
BEMANNI
NG:Årsverkav ergoterapeutog
geriatrisksykepleierper 1.000innb. over
2,2 2,4 2,2 1,6
80 år (10%)
PROFI
L:Hvor stor andel av de over 80 år
5,6 5,5 5,3 5,3
med tjenester,får den hjemme?(10 %)
TILBUD:Gjennomsnittligantall timer
1,6 1,5 1,6 1,5
praktiskbistandi hjemmet (5 %)
TILBUD:Gjennomsnittligantall timer
4,9 4,8 4,9 4,8
hjemmesykepleie(5 %)
BEHOV:Andelav 67+med bistand,som
2,4 2,4 2,7 2,9
har stort omsorgsbehov(5 %)
HELSETILSTAND:
Dødeligheti prosent av
2,6 2,8 2,7 3,0
landsgjennomsnittet(100= snittet) (10%)
KORTTI
DSPLASSER:
Gjennomsnittlig
6,0 5,9
oppholdstidper plass,målt i dager(10%)
SAMHANDLING:
Antall døgnpå sykehus
for utskrivningsklarepasienter,per 10.000 4,7 3,9 3,3 4,8
innb. (5 %)
ENEROM:Andelbrukertilpassetenerom
5,4 5,6 5,7 5,6
på sykehjemmed bad/wc (5 %)
DEMENTE:
Andelplassertil demente,mot
2,1 2,1 1,0
antall over 80 år på sykehjem(5 %)
TRYGGHET:
Trygghetsalarmper 1.000
5,6 5,7 5,7 5,7
hjemmeboendeeldre over 80 år (5 %)
BRUKERE:
Systemfor brukerundersøk3,5 3,5 4,3 5,2
elseri hjemmetjenesten/institusjon(5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

2,8

73

87

2,5

0,7

1,6

1,6

4

29

4,6

79

86

2,0

4,9

18,1

4,5

7,5

9,9

3,4

17

8

3,2

108

79

6,0

12

12

3,0

199

0

5,1

90

100

5,5

54

57

6,0

6

6

Vi hargjort en del endringeri sektoren.Førstog fremsthar vi gått bort fra å belønnedet å ha mange
sykehjemsplasser
for gamlei segselv.Enomsorghvor dementeprioriteresogdet for øvrigi hovedsaker
en hjemmebaserttjenestemedansattemedfagkompetanse,gir nå bestplassering.
Kommunen:Andelansattemedfagutdanningfalt litt i fjor. Kommunener omtrent midt på treet. Tiden
medlegeog fysioterapeutpå sykehjemvaromtrent uendreti fjor. Tilbudeter noemindreennnormalen.
Kommunenharveldigliten dekninghvagjeldergeriatrisksykepleieog ergoterapi.
Kommunenharlitt mer hjemmebaserteldreomsorgennnormalkommunen.Vi harikkedatafor hvorstor
andelavplassenesomer tilrettelagt for demente.Dødelighetener litt høyereenni en typiskkommune.
Detteer en usikker, menmulig indikatorpå de gamleshelsetilstand.Andelengamlemedtjenesterogstort
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omsorgsbehover middels.Det nøkkeltalletkanindikereom terskelenfor å få tjenesterer høyereeller
lavereennnormalen.
Etoppholdpå korttidsplassvareri rundt to uker,det er megetbra(kort er bra).Deflesteplassenepå
sykehjemer moderneenerom.Omlaghalvpartenavde over80 sombor hjemme,har trygghetsalarm.Det
er noe bedreennsnittet (38prosent).Vi sjekkerom kommunen oppgirat denharbrukerundersøkelser.
I
Ringerikeer det et prioritert område.

PlassKommune
1 Randaberg
2 Lindesnes
3 Hemne
4 Suldal
5 Øygarden
6 Lindås
7 Vinje
8 Nissedal
9 Tysvær
10 Lyngdal
11 Forsand
12 Klepp
13 Fjell
14 Bjugn
15 Førde

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14

2,1
6,0
4,0
4,4
4,2
4,9
6,0
5,5
4,0
5,3
2,1
5,1
4,0
3,0
3,7

6,0
6,0
2,7
6,0
4,6
3,7
5,6
6,0
3,9
6,0

6,0
6,0
6,0
5,7
3,3
3,4
4,9
1,5
3,5
5,4
3,8
3,3
5,3
6,0
3,7

4,0
2,5
2,7
2,4
1,0
2,2
3,9
6,0
6,0
5,2
4,4
4,9
2,4
4,0
3,0

4,3
2,1
1,8
2,8
5,7
6,0
3,8
3,8
2,3
3,2
4,8
3,1
4,1
2,9
2,9

3,2
4,0
5,6

5,7
2,9
4,6
1,8

5,1
4,3
4,0
2,7
4,6
6,0
4,4
3,9
4,8
3,3
4,6
5,6
4,7
3,4
6,0

5,8
5,9
5,2
4,8
5,3
5,9
4,9

3,8
6,0
6,0
2,5

5,0
2,6
5,2
4,1
6,0
3,5
2,9
5,5
6,0
2,2
6,0
3,9
3,0
3,0
6,0

PlassKommune
13 Fjell
17 Askøy
21 Gjøvik
37 Harstad
50 Larvik
59 Karmøy
65 Grimstad
66 Moss
71 Nittedal
74 Sola

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14

4,0
1,9
4,6
3,7
5,1
4,2
5,1
1,9
2,4
4,2

6,0
6,0
5,8
3,5
4,4
4,4
2,9
6,0
4,1
2,9

3,0
5,0
2,3
5,0
2,3
4,5
3,9
3,2
3,9
3,9

5,3
2,7
5,3
4,1
3,9
3,9
5,0
4,7
2,6
1,5

2,4
2,0
3,1
1,7
2,5
3,7
1,9
4,7
5,0
3,0

4,1
6,0
2,8
3,8
1,9
3,5
3,8
1,4
2,7
2,5

2,9
4,8
3,4
3,1
5,0
3,9
3,5
3,4
4,6
6,0

4,7
4,8
3,1
4,4
3,9
4,1
4,2
2,9
4,5
5,3

5,8
5,1
6,0
6,0
6,0
4,4
2,9
5,7
4,9
5,9

PlassKommune
28 ØvreEiker
43 Modum
55 Hole
58 Nes(Busk.)
76 Ål
83 Drammen
86 Lier
105 Røyken
109 Kongsberg
117 Hol

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14

3,0
5,3
3,7
1,7
3,5
3,5
2,4
1,9
3,7
1,2

5,8
3,2
2,8
6,0
4,0
4,4
5,2
4,2
4,1
6,0

3,3
3,2
2,5
3,3
2,1
3,2
2,1
2,6
2,6
2,1

4,0
4,0
5,0
6,0
3,2
3,0
5,1
3,9
4,2
4,5

4,6
5,6
2,1
3,7
3,0
2,4
3,3
2,8
3,0
1,5

2,9
1,0
6,0
6,0
2,4
2,3
2,9
3,4
3,9
3,1

1,0
3,6
4,1
1,2

3,7
3,9
4,9
3,6
4,7
3,6
4,0
2,9
4,6
4,5

6,0
5,8
6,0
4,4
5,8
5,1
5,8
6,0
5,1
5,0

4,5
3,6
5,2
1,8

5,2
1,5
4,8
4,1
4,2

5,9
5,0
4,6
5,8
3,3
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,8
6,0
6,0
5,5
6,0
6,0
5,4
5,9
6,0
6,0

5,9
4,5
3,6
4,9
5,2
3,9
5,9
4,9
5,6
5,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,3
5,9
3,2
3,0
6,0

4,4
5,6
6,0
6,0
6,0
5,6
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,6
6,0
5,5

4,6
6,0
3,8
5,0
6,0
5,8
6,0
6,0
5,9
6,0

4,7
1,0
3,4
5,4
5,3
5,4
1,2
6,0
6,0
3,2

3,6
6,0
6,0
6,0
5,2
2,4
5,1
3,2
3,9
5,3
5,9
4,5
2,3
2,9

2,3
4,7
3,3
4,1
2,1
5,2
5,3
5,7
3,2
3,5

5,6
1,0
1,0
2,9
3,3
6,0
4,8
2,4
2,5

5,8
3,6
2,3
4,2
3,9
5,4
3,4
3,9
5,8
4,1
2,2
5,0
3,3

2,2
3,5
6,0
4,2
2,5
2,2
5,0
3,9
2,9
2,5

3,5
6,0
3,0
3,8
4,6
5,3
4,0
4,5
4,1
4,6

6,0
3,5
6,0
6,0
6,0
6,0
1,0
4,3
1,0
3,5
5,2
1,8
6,0
6,0
6,0

6,0
4,3
6,0
3,5
6,0
1,8
1,8
1,8
6,0
4,3

5,2
6,0
6,0
4,3
6,0
6,0
6,0
6,0
2,7
6,0
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Teller10 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
BARNEVERN
ÅRSVERK:
Stillingermed fagutdanning,per
1.000barn 0-17år (20 %vekt i sektoren)
FRISTBRUDD:
Andelundersøkelserm
behandlingstidover 3 mnd
FRISTBRUDD:
Andelundersøkelsermed
behandlingstidover 3 mnd, snitt sistefire
år (15 %)
UTARBEI
DETPLAN:Andelbarn med
utarbeidet plan (7,5%)
UTARBEI
DETPLAN:Andelbarn med
utarbeidet plan,snitt sistefire år (7,5%)
TILTAKI HJEMMET:Andelsakermed tiltak
i hjemmet (10 %)
TIDLIGINNSATS:
Netto utgifter til
forebygging,helsestasjonog
skolehelsetjeneste(5 %)
SAKSBEHANDLI
NG:Avsluttede
undersøkelser,per årsverkknyttet til
saksbehandlingog adm. (5 %)
INTERNKONTROLL:
Innført (10%)

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

De beste i
landet
KB2015

2,0

2,2

2,4

2,8

2,2

3,8

7,6

4,7

4,4

5,0

4,7

4,9

14

0

4,3

4,2

4,6

4,9

4,8

17

6

4,9

5,5

5,8

4,9

5,4

94

100

5,5

5,2

5,5

5,5

5,6

92

96

2,5

3,3

3,5

3,8

3,5

47

76

2,1

1,9

1,9

2,2

2,5

8,9

17,8

3,6

2,7

3,0

10,0

19,4

6,0

6,0

6,0

1

1

2,7

1

3

6,0

6,0

BRUKERPERSPEKTI
V: Brukerundersøkelser
1,0 3,5 3,5 2,7
sistefire år (5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

Nasjonalt:Bemanningenibarnevernetfortsetter å bli bedre,for tredje året på radøkerdenbetydelig.Det
kanværeen forklaringpå at andelenfristbrudd har gått litt ned– fra 25 til 21 prosentdet sisteåret. Deter
ogsånå ganskefå barnsommangleren utarbeidetplan.
Kommunen:Bemanningenibarnevernetble litt dårligerei fjor. Kommunenharen litt lav bemanning,målt
mot restenavlandet.Kommunenhadderelativt få fristbruddi fjor, målt mot restenavlandet.Overtid er
andelensakersomtar langtid å behandle,omtrent på sammenivå.
Nestenallebarni barnevernethar en utarbeidetplan.Kommunener bedreennsnittet (83prosent).
Andelensakermedtiltak i hjemmeter omtrent somellersi landet.
Vi sjekkerom kommunenoppgirat denharbrukerundersøkelser.
Ringerikeprioriterer det ikkeveldig
høyt,ifølgede sisteårsopplysninger.
Generelt:Hviskommunener medi et interkommunaltbarnevernsamarbeid,
er det viktig at rapporteringen
likevelvisersituasjonenfor kommunensegnebarn.Ellersblir det umuligfor kommunenå vurdereom
kvalitetenpå det tjenestenleverer,er godnok.
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PlassKommune
1 Masfjorden
2 Verran
3 Hurdal
4 Lardal
5 Vang
6 Sørfold
7 Rennebu
8 Holtålen
9 Porsgrunn
10 Karlsøy
11 Naustdal
12 Randaberg
13 Nore og Uvdal
14 Sandefjord
15 Siljan

PlassKommune
9 Porsgrunn
14 Sandefjord
31 Nittedal
42 Larvik
55 Ski
57 Asker
65 Røyken
67 Horten
88 Lier
94 Moss

PlassKommune
13 Nore og Uvdal
43 Hurum
65 Røyken
68 Nes(Busk.)
69 Hol
78 Drammen
88 Lier
99 Hemsedal
114 Ringerike
116 ØvreEiker

BV1

BV2

BV3

BV4

BV5

BV6

BV7

BV8

BV9 BV10

5,2
4,7
6,0
3,9
5,8
4,4
2,7
3,1
4,7
6,0
1,4
4,0
5,8
1,8
2,7

6,0
5,7
5,6
5,6
4,5
6,0
5,7
6,0
5,7
4,5
6,0
4,9
3,3
6,0
5,7

5,8
5,5
3,8
6,0
3,6
5,5
6,0
6,0
5,2
4,7
6,0
5,4
4,1
6,0
6,0

6,0
6,0
5,2
6,0
5,4
6,0
6,0
6,0
4,8
5,6
6,0
5,8
6,0
5,9
2,8

6,0
4,9
3,7
5,8
5,7
5,9
6,0
6,0
5,5
5,0
6,0
5,5
5,8
6,0
4,7

5,2
6,0
6,0
3,2
6,0
4,3
5,7
6,0
3,7
3,7
5,5
3,8
3,6
3,5
6,0

1,9

1,1
4,3
3,8
2,7
1,9
2,0
3,3
1,8
3,6
2,7
3,3
4,8
4,6
5,5
3,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

BV1

BV2

BV3

BV4

BV5

BV6

1,8
6,0

2,8
1,6
3,2
2,2
6,0
2,3
3,5

BV7

BV8

BV9

2,7
1,0
2,7
6,0
1,0
1,0
2,7
1,0
4,3
2,7
6,0
4,3
1,0
6,0
6,0

BV10

4,7
1,8
2,3
2,7
2,8
4,2
1,7
2,0
1,5
2,1

5,7
6,0
5,2
5,9
5,4
4,9
5,4
5,7
5,2
5,3

5,2
6,0
5,5
6,0
5,9
3,9
5,5
6,0
5,5
4,9

4,8
5,9
5,9
4,9
3,6
5,0
5,2
4,9
4,9
4,4

5,5
6,0
5,7
4,7
4,6
4,6
5,1
5,1
5,3
5,2

3,7
3,5
5,8
3,1
4,8
3,1
4,7
3,3
4,4
4,2

1,6
2,3
1,8
1,7
1,7
2,3
1,3
1,6
1,4
1,8

3,6
5,5
3,3
3,6
2,7
2,0
3,2
4,3
3,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

4,3
6,0
2,7
4,3
2,7
6,0
4,3
2,7
4,3
1,0

BV1

BV2

BV3

BV4

BV5

BV6

BV7

BV8

BV9 BV10

5,8
4,3
1,7
3,0
3,5
2,2
1,5
2,2
2,2
2,2

3,3
5,4
5,4
5,7
6,0
5,6
5,2
5,2
4,9
5,6

4,1
4,7
5,5
3,9
3,8
6,0
5,5
4,5
4,8
6,0

6,0
5,8
5,2
6,0
5,2
4,5
4,9
5,0
5,4
4,3

5,8
4,7
5,1
5,5
4,9
5,4
5,3
3,8
5,6
5,3

3,6
3,9
4,7
3,6
3,2
3,2
4,4
4,9
3,5
3,0

6,0
2,6
1,3
4,6
6,0
1,4
1,4
4,1
2,5
1,0

4,6
1,8
3,2
2,4
1,1
3,0
3,0
4,3
3,0
3,2

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

1,0
1,0
4,3
1,0
1,0
2,7
4,3
1,0
2,7
1,0

FORELØPIG
UTGAVE
2015| AvOlePetterPedersen,KommunalRapport| Side15 av 36

Teller10 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
BARNEHAGE

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

De beste i
landet

BEMANNI
NG(KB):Oppholdstimerper
2,1 1,9 2,3 2,2 1,3
12 270
årsverki kommunalebarnehager(20%)
FAGUTDANNING
(KB):Andelstyrereog
lederemed pedagogiskutdanning(20 %
3,3 6,0 5,5 5,5 5,7
99
vekt innen sektoren)
FAGUTDANNING
(KB):Assistenteri
kommunalebarnehagermed pedagogisk 3,0 3,0 2,8 3,3 3,3
39
utdanning(20 %)
AREAL(KB):Leke-og oppholdsarealper
1,0 1,0 1,2 1,2 1,0
4,7
barn (10 %)
KJØNN:Andelansattesomer menn (10
3,1 3,0 3,3 3,0 2,4
4,4
%)
MINORITETSSPRÅKLIGE:
Andelav
minoritetsspråkligebarn som går i
3,8 3,2 2,7 3,2 3,0
70
barnehage(15%)
1-ÅRINGER:
1-åringerfødt etter 1.9. med
barnehageplasssom andelav 1-åringer
1,6 1,5
17
med barnehageplass(5 %)
KB:Kommunalebarnehager.Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

KB2015

7 831
100

73
11,5
12,4
100

31

Nasjonalt:Andelenstyrereog lederemedpedagogiskutdanningi kommunalebarnehagerøker.Deter
forskjellmellomprivateogkommunalebarnehagerhvagjelderutdanningsnivå,de kommunale
barnehageneer flinkeretil å rekrutterefolk medrelevantog pedagogiskutdanning.Dekommunale
barnehageneer ogsåstørreennde private,og arealetøktemarginalti fjor. Dessutenble bemanningen
marginaltbedre,målt somoppholdstimerper årsverk. Herer ogsåde kommunalebarnehagenebedreenn
de private,totalt sett. Samleter bemanningenrundt 5 prosentbedre i de kommunalebarnehagene.Det er
fortsatt få mennsomjobberi barnehagene– andelenvarstabilpå 8,7prosenti fjor.
Kostnadenei barnehageneøkerlandetsett underett, det hengernoksammenmedlitt bedrebemanning
somogsåer bedrekvalifisert,og litt størreplass.Enstatistikksomviserjevnframgang,er andelenbarn
medminoritetsspråkligbakgrunnsomgåri barnehage.Denneøker med2 prosentpoengi året,og er nå på
75 prosent.Andelener fortsatt godt undersnittet (stabiltpå 90 prosent).
Kommunen:Bemanningenide kommunalebarnehageneer lav. Ifølgeoppholdstimerper årsverkble
bemanningen7 prosentdårligerei fjor. Betyrdet dårligerekvalitet?Nestenallestyrereog pedagogiske
lederei kommunalebarnehagerhar pedagogiskutdanning.Fireavti assistenteri kommunalebarnehager
harrelevantutdanning.Det er litt bedreennlandsgjennomsnittet(35prosent).
Drøytto avtre barnmedminoritetsspråkligbakgrunngåri barnehage.Ulikt telletidspunktfor antallbarni
barnehagenog minoritetsspråkligebarni kommunenkanforstyrrestatistikken.
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Vi målernå ogsåhvor stor andelav1-åringenei barnehagesomer født etter 1. september,og dermed
ikkehar kravpå plass.Hverfemte 1-åringsomfaktiskgåri barnehageer født sentpå året. Detkan
indikereat en goddel avdemsomikkehar rett på plass,likevelfår tilgangpå en som1-åring.

PlassKommune
1 Røyrvik
2 Valle
3 Bykle
4 Sørfold
5 Storfjord
6 Rennebu
7 Loppa
8 Åmli
9 Engerdal
10 Iveland
11 Dovre
12 Jølster
13 Lesja
14 Grue
15 Modalen

PlassKommune
33 Haugesund
99 Hamar
101 Halden
116 Porsgrunn
122 Elverum
131 Larvik
141 Ullensaker
151 Gjøvik
173 Sarpsborg
179 Arendal

PlassKommune
40 Hol
125 Hole
128 Rollag
139 Flå
156 Ål
191 NedreEiker
216 Krødsherad
230 Lier
257 Kongsberg
258 Nes(Busk.)

BH1

BH2

BH3

BH4

BH5

BH6

6,0
4,6
5,8
5,9
4,3
5,6
6,0
3,4
5,9
4,6
3,9
2,5
6,0
5,2
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

5,5
6,0
5,8
4,7
3,5
3,6
1,0
6,0
6,0
5,5
6,0
4,2
5,2
4,4
1,3

6,0
5,3
6,0
4,7
4,7
4,3
6,0
2,9
3,4
2,4
3,4
6,0
2,0
5,9
6,0

6,0

6,0
6,0
4,2
4,4
6,0
6,0
6,0
6,0
2,7
6,0
4,0
6,0
4,4
5,0
6,0

BH1

2,7
4,5
5,8
6,0
4,2
3,2
5,4
6,0
1,4

BH7

BH2

BH3

BH4

BH5

BH6

5,3
2,5
1,8
2,2
2,5
2,3
2,2
1,5
1,6
3,1

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,9
6,0
6,0
5,7

3,7
3,0
5,7
4,3
3,9
2,6
4,1
4,1
4,0
3,2

2,6
2,1
2,1
1,4
1,8
2,6
2,0
2,3
1,4
1,6

3,4
5,5
4,2
4,5
4,2
5,4
4,3
4,2
5,6
3,7

4,0
4,7
2,5
3,7
3,6
3,5
4,6
4,1
2,9
3,4

3,8
3,1
4,1
4,2
3,9
5,9
3,9
2,9
4,5
4,1

BH1

BH2

BH3

BH4

BH5

BH6

BH7

6,0
3,0
5,6
2,2
3,7
2,6
3,3
2,7
2,3
2,2

6,0
5,5
6,0
6,0
5,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

2,3
2,9
1,0
2,9
2,5
1,7
3,0
2,4
2,2
1,2

5,3
2,2
5,0
4,3
1,8
1,3
3,7
1,3
1,7
2,6

3,6
6,0

3,1
3,6
1,8
4,0
5,6
5,0
2,3
3,8
3,2
5,3

2,6
5,1
1,6
3,7
4,2
2,8

BH7

3,0
3,6
4,5
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Teller7,5%av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
HELSE

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

LEGEDEKNI
NG:Andellegeårsverkper
10.000innbyggere(15 %vekt innen
1,6 1,6 1,5 1,1
sektoren)
LEGEDEKNI
NG:Ledigplasspå fastlege1,4 1,5 1,5 1,5
listene,andel av totalt antall plasser(5 %)
HELSESØSTER:
Antall årsverkper 10.000
2,3 2,9 2,8 2,8
innbyggereunder 5 år (10 %)
PSYKI
ATRISKSYKEPLEIER:
Antall årsverk
2,2 1,9 1,7 1,8
per 10.000innbyggere(10 %)
INNLEGGELSER:
Antall innleggelserpå
2,8 2,9 2,8 3,3
sykehusper 1.000innbyggere(15 %)
SKOLEHELSE:
Andelbarn m fullført under6,0 5,7 4,4 5,7
søkelseinnen utgangenav 1. trinn (5 %)
HJEMMEBESØK:
Andelhjemmebesøk,ny6,0 6,0 6,0 6,0
fødte innen to uker etter hjemkomst(5 %)
MEDISINBRUK:Diabetesmedisin,per
2,7 2,8 2,9 2,9
10.000innbyggere(5 %)
MEDISINBRUK:Hjerte-og karmedisin,per
3,3 3,3 3,4 3,2
10.000innbyggere(5 %)
MEDISINBRUK:Medisinpsykiskelidelser
1,7 1,7 1,5 1,7
(5 %)
MEDISINBRUK:Totalt alle legemidler(10
2,4 2,5 2,4 2,4
%)
FOREBYGGI
NG:Netto driftsutgifter fore1,6 1,9 1,7 1,5
bygging,kr per innb - snitt tre år (10 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

1,4

8,6

21,0

1,7

7

54

2,8

58

167

1,8

2,1

13,5

3,1

219

123

5,1

94

100

6,0

100

100

2,8

31

20

3,1

148

118

1,8

145

90

2,4

672

574

1,3

42

655

Nasjonalt: Legedekningen
er stabil,og det sammeer mengdenledigeplasserpå fastlegelistene.
Oppdatertetall for årsverkavandregrupperkommerførstsenerei år. Deter stor variasjoni innleggelser
på sykehus,talleneher er oppskalertfra statistikkper 2. tertial. Fireavfem nyfødtehar hjemmebesøk
innento uker,mensdet nåer 95 prosentavallebarnsomhar fullført helseundersøkelse
innenutgangen
av1. skoletrinn.Andelenher har økt klart det sisteåret.
Kommunen:Legedekningen
ble marginaltbedrei fjor, dener noedårligereennlandsgjennomsnittet.Det
er barelitt ledigplasspå fastlegelisten(7 prosentledigeplasser).Tilbudetavhelsesøsterer undermiddels.
Deter sværtlite tilbud hvagjelderpsykiatrisksykepleie.
Densamletemedisinbrukenblant innbyggerneer litt høy.Avde tre spesifikkekategorienevi ogsåhartatt
medi barometeret, liggerbrukenhøytfor psykiskelidelser.
Antallinnleggelserpå sykehusfra Ringerikeer omtrent middels.Nestenalleeleverhadde
helseundersøkelse
innenutgangenav1. skoletrinn.Allenyfødtehaddehjemmebesøkinnento ukeri fjor.
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PlassKommune
1 Balestrand
2 Bindal
3 Fyresdal
4 Ulvik
5 Hornindal
6 Bykle
7 Kvænangen
8 Sandøy
9 Fedje
10 Berlevåg
11 Lesja
12 Modalen
13 Loppa
14 Lierne
15 Hjelmeland

PlassKommune
115 Oppegård
133 Asker
188 Ski
190 Nøtterøy
211 Molde
223 Sola
231 Stjørdal
234 Lillehammer
238 Bodø
247 Horten

PlassKommune
18 Hemsedal
25 Rollag
31 Ål
43 Flå
70 Nore og Uvdal
94 Gol
121 Hol
180 Nes(Busk.)
237 Flesberg
249 Sigdal

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

HE7

HE8

HE9 HE10 HE11 HE12

3,9
6,0
6,0
6,0
4,3
6,0
6,0
4,1
6,0
5,5
3,6
6,0
6,0
5,2
3,8

3,0
4,4
4,6
6,0
6,0
3,4
6,0
3,1
6,0
4,5
1,5
2,9
5,5
2,5
5,9

4,9
6,0
4,3
5,6
4,7
5,5
4,6
6,0
6,0
6,0
2,9
6,0
6,0
1,0
2,3

6,0
6,0
3,8
5,7
4,0
1,0
3,5
5,0
1,0
4,5
6,0
6,0
4,6
6,0
4,7

4,3
3,9
6,0
5,3
6,0
6,0
5,6
5,7
2,5
4,5
5,9
6,0
4,7
4,8
6,0

6,0
6,0
3,7
6,0
3,8
3,8
6,0
5,1
6,0
6,0
6,0
6,0
1,0
6,0
5,5

5,4
6,0
5,1
6,0
6,0
3,0
5,2
4,2
6,0
1,4
6,0
3,0
6,0
6,0
4,6

4,7
3,4
6,0
3,9
6,0
3,6
1,0
6,0
5,2
4,2
6,0
3,0
3,2
3,1
6,0

4,9
3,8
6,0
3,7
6,0
4,4
1,0
5,1
2,1
4,0
5,8
3,8
2,0
2,6
3,3

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE7

HE8

HE9

2,3
1,0
1,8

2,8
3,9
2,9
3,1
1,0
2,6
3,1
3,3
3,3
2,7

2,7
2,7
2,9
3,5
4,5
2,0
2,2
1,7
4,5
3,3

6,0
4,3
5,0
4,4
4,2
6,0
6,0
3,9
4,1
4,4

6,0
4,3
6,0

4,5
5,2
5,7

2,0
1,8
2,2
3,0
1,7
1,5

1,1
1,8
1,3
1,5
1,2
1,9
1,5
1,4
1,5
1,5

5,7
6,0
4,9
3,7
3,2
5,8

5,3
1,5
2,4
5,0
5,0
5,3

5,1
6,0
4,4
5,2
5,0
4,8
3,3
5,7
5,1
4,0

4,8
5,8
4,0
5,4
5,9
4,1
4,7
5,5
4,6
4,3

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

HE7

HE8

HE9 HE10 HE11 HE12

3,0
2,8
3,7
1,8
4,0
3,2
3,9
3,6
1,2
1,4

1,4

5,0
5,7
4,8
6,0
2,9
3,5
4,1
4,7
2,6
4,1

1,0
4,0
4,0
5,5
3,9
2,4
3,5
1,0
3,3
2,0

5,7
5,1
5,4
6,0
3,2
5,4
4,2
4,6
3,6
2,1

6,0
6,0
5,2
6,0
6,0
4,6
1,0
6,0
4,4
6,0

6,0
6,0
5,8
4,9
3,7
6,0
5,1
4,7
6,0
6,0

5,8
4,8
3,5
4,8
4,2
2,5
3,1
2,3
3,2
3,8

6,0
3,1
5,7
2,1
5,8
4,0
4,3
3,2
2,5
1,0

1,5
1,2
1,5
2,1
1,9
2,0
2,5
1,0

HE6

6,0
4,6
5,0
5,4
6,0
5,2
3,5
6,0
6,0
3,7
6,0
2,5
6,0
5,6
4,0

6,0
4,8
5,2
4,0
4,1
6,0
4,9
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,8
5,3
6,0

6,0
4,0
2,6
1,2
3,4
6,0
6,0
1,1
6,0
2,0
1,0
2,1
6,0

HE10 HE11 HE12

4,2
3,8
3,6
3,0
3,2
4,3
4,0
3,0
2,6
1,8

6,0
4,0
4,6
2,0
5,5
4,4
5,0
2,3
3,2
4,7

2,6
3,0
1,9
2,5
2,4
2,8
2,4
2,6
2,1
2,5

5,1
2,9
3,9
3,2
6,0
3,4
3,4
2,3
2,6
2,9

3,0
4,6
3,3
1,4
2,6
2,0
1,7
1,8
2,1
2,9

5,5
6,0
3,7
4,1
1,7
2,7
3,3
5,4
6,0
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Teller7,5 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
SOSIALHJELP

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

STØNADSTI
D: Snittstønadslengdefor
mottakeremellom 18 og 24 år (15%vekt 1,0 1,0 1,3 1,0
innen sektoren)
STØNADSTI
D: Snittstønadslengdefor
1,0 1,0 1,0 1,0
mottakeremellom 25 og 66 år (10%)
STØNADSTI
D: Andelsom gårover 6
1,0 1,0 1,0 1,0
månederpå stønad(10 %)
ØKONOMI:Andelav mottakernesom har
1,3 1,0 1,3 1,8
sosialhjelpsom hovedinntektskilde(10 %)
AKTIVITET:Mottakere av
kvalifiseringsstønad,andel av de somgår 1,4 1,2 1,0 1,0
over 6 mnd på sosialhjelp(10 %)
ØKONOMISK
RÅDGIVNING:Brukeresom
får gjeldsråd,som andelav
3,5 2,4 2,4 1,6
langtidsmottakere(10 %)
BOLIG:Andelsøknaderom kommunal
3,0 1,3 3,2
boligsom blir innvilget(10 %)
INDIVIDUELL
PLAN:Brukeresomhar
individuellplan, som andelav
1,0 1,1 1,1 1,1
langtidsmottakere(5 %)
FOREBYGGI
NG:Netto driftsutgifter til
veiledningog sosialtforebyggendearbeid - 1,7 1,7 1,8 1,8
per mottaker (5 %)
KUNDEKONTAKT:
Telefontidfor brukere,
2,1 5,7 5,7 6,0
timer per uke (5 %)
KRISESENTER:
Netto utgifter til
2,2 6,0 3,3
krisesenter,per innbygger(10%)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

1,0

5,6

2,2

1,0

5,8

2,3

1,0

43

13

1,0

60

24

1,0

8

58

1,5

64

390

4,4

79

100

1,1

6

72

2,0

23 155

72 514

6,0

37,5

37,5

3,1

66

150

Nasjonalt:Detble flere sosialhjelpsmottakere
i fjor. Samtidigble det klart flere somgårlengepå
sosialhjelp;andelensomfikk støtte mer enn6 månederi fjor øktemedover5 prosent.Brukenav
individuellplanhargått betydeligned;antalletsomharen slikplanhar falt mednærmere20 prosentpå
ett år.
Kommunen:Knaptnoenkommunerharsålangstønadstidfor de yngste.Hvakangjøresmeddet?Tiden
på stønadvarganskestabili fjor. Deeldremottakernegårveldiglengepå stønad.Må det væreslik?Nå
gårdennegruppalitt korteretid på stønad.Fireav ti gårmer enn6 månederpå stønad,det er klart
høyereenni normalkommunen.Seksavti mottakereharsosialhjelpsomhovedinntekt,det er en svært
høyandel.
Deter førstog fremstgruppaavlangtidsmottakerevi målermot; bådegjeldsrådgivning,
kvalifiseringsstønad
og individuellplaner sett opp mot langtidsmottakere.Kommunenbrukeri liten grad
individuellplansomverktøy.Fåfår gjeldsråd.Fåmottakerehar fått kvalifiseringsstønad.
Vi sernå ogsåpå
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innsatsenhvagjelderkrisesenter,målt sompengebruk.I Ringerikevarpengebrukeni fjor omtrent somi
normalkommunen.

PlassKommune
1 Øksnes
2 Bjerkreim
3 Vanylven
4 Marnardal
5 Ibestad
6 Skjervøy
7 Midsund
8 Folldal
9 Ørland
10 SøndreLand
11 Nesna
12 Sør-Fron
13 Torsken
14 ØstreToten
15 Sømna

SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS9 SOS10SOS11

PlassKommune
116 Kongsberg
143 Røyken
151 Bodø
158 Stjørdal
172 Lørenskog
178 Kristiansund
189 Oppegård
190 Molde
212 Askøy
219 Moss

SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS9 SOS10SOS11

PlassKommune
54 Hol
65 Rollag
102 Flå
109 Krødsherad
116 Kongsberg
129 Sigdal
143 Røyken
160 Hemsedal
174 Ål
211 Nore og Uvdal

SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS9 SOS10SOS11

5,7
5,5
5,5
6,0
4,2
5,7
6,0
5,3
6,0
5,0
4,2
6,0
4,7
6,0

4,3
3,8
3,7
4,2
4,5
3,5
3,7
2,3
4,3
2,3

4,5
3,3
3,0
6,0
4,3
2,5
3,8
6,0
1,5
2,2

6,0
6,0
6,0
4,4
5,1
5,8
3,8
5,6
5,7
4,1
4,7
5,1
6,0
4,4
4,8

3,7
3,3
2,7
4,4
3,1
3,7
2,6
2,7
3,4
2,6

4,0
4,6
4,4
3,3
3,7
3,4
3,3
2,1
2,7
2,3

6,0
6,0
6,0
5,3
6,0
6,0
4,5
6,0
6,0
4,5
5,3
6,0
5,3
6,0

4,7
3,7
3,2
5,0
3,2
3,9
2,8
2,7
4,2
2,4

4,6
4,6
4,0
3,5
4,7
4,0
3,7
2,6
3,2
2,8

2,4
6,0
2,8
4,6
6,0
5,1
6,0
6,0
2,8
6,0
4,2
4,8
3,6
4,8
3,0

2,8
3,4
2,4
2,4
2,2
2,4
1,5
3,1
3,4
4,5

3,2
1,1
5,4
6,0
2,8
5,4
3,4
3,2
5,3
4,6

6,0
6,0

6,0
6,0
4,1
6,0
4,8

6,0
1,6
5,2

5,3

4,7

3,3
6,0

6,0
6,0
6,0
4,6
5,0
3,3
6,0
6,0
3,8

6,0

6,0
3,4
4,7

6,0
2,3

1,0
3,8
3,4
3,5
4,0
2,1
4,0
1,1
2,3
2,2

3,4
1,0

1,1
1,5
2,1

2,6
6,0
2,0
3,5

3,8
1,4
2,5
1,8

4,7
4,3
3,9
3,7
3,6
4,6
5,0
5,1
4,5
4,5

4,6
3,4
4,0
1,0
4,7
6,0
4,3
3,2
4,3
4,5

1,3
3,1
1,8

5,2
2,1
1,2
1,7

6,0
5,1
3,0
1,3
4,7
3,1
3,6
3,0

3,2
2,2
1,5
2,4
2,1
1,0
3,3
3,7
3,0
5,2
2,3
2,7
3,6
2,1
5,3

2,3
2,2
2,6
3,3
2,7
3,1
4,0
6,0
2,2
2,0

4,5
4,9
3,4
2,0
2,3
1,6
2,2
2,5
3,2
2,9

1,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
4,8
6,0
4,8
6,0
6,0
6,0

2,3
6,0
2,3
6,0
6,0
2,3
6,0
2,3
2,3
6,0

3,5
1,2
2,3
3,1
3,7
2,6
4,9
3,2
2,5
4,0
5,1
2,9
6,0
3,6
5,3

6,0
2,7
4,9
1,0
2,6
4,8
3,9
4,9
2,0
4,6

6,0
4,4
6,0
2,9
6,0
3,1
2,7
6,0
6,0
4,2
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Teller2,5 %avdet samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
KULTUR
PRIORITERING:Netto driftsutgifter til
kultur, andelav totale netto driftsutg (15
%vekt innen sektoren)
IDRETT:Netto driftsutgifter til idrett per
innbygger(10 %)
BARNOGUNGE:Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbudfor barn og unge(10 %)
BIBLIOTEK:
Netto utgifter til bibliotek,per
innbygger(10 %)
BIBLIOTEK:
Utlån alle medier fra
folkebibliotekper innbygger(10 %)
BIBLIOTEK:
Besøki folkebibliotekper
innbygger(5 %)
KINO:Kinobesøkper innbygger(5 %)

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

De beste i
landet
KB2015

1,3

1,2

1,4

1,2

1,1

1,9

6,5

1,5

1,5

1,1

1,1

1,0

-16

619

2,1

2,2

3,4

2,3

2,1

587

2 625

1,5

1,3

1,4

1,6

1,6

230

680

1,7

1,5

1,5

1,7

1,7

2,8

9,3

2,4

2,6

2,4

2,3

2,3

3,1

8,9

5,5

5,2

4,4

4,5

4,4

2,6

3,9

2,3

4,5

13,0

1,0

1,1

8,8

1,0

7

55

1,7

2,1

12,3

2,6

117

354

SYSSELSATTE:
Ansattekulturarbeiderei
kommunen(fra NorskKulturindeks,
2,6
Telemarksforskning)(10%)
MUSIKKSKOLE:
Antall timer per elev(fra
NorskKulturindeks,Telemarksforskning)
1,0
(5 %)
MUSIKKSKOLE:
Andelav elevenesom går
på kommunensmusikk-og kulturskole
1,3 1,2 1,0 1,0
(10%)
FRITIDSSENTER:
Antall besøki året, per
1,1 1,1 1,7 1,7
innbygger6-20år (5 %)
FRIVILLIGE:
Driftstilskuddtil lagog
2,1 2,1 2,8 2,4
foreninger,per innbygger(5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

Nasjonalt:3,8prosentavnetto driftsutgifteri kommunenegårtil kultur. Andelenhar værtveldigstabilde
sisteårene.Vi seren vridningavpengebrukeni retningavidrettsanlegg,somer dendelenhvorutgiftene
økermest.Samtidigfaller utgiftenetil annenidrett. I de foreløpigetallenemanglerstatistikkfra
biblioteket, her harvi brukt 2013-talleneinntil de nyeforeligger.Kinobesøketfalt vesentligi fjor og er nå
på sitt lavestenivåper forestillingi nyeretid. Telemarksforsking
lagerNorskkulturindeks,somvi henter
enkeltenøkkeltallfra – blantannetantalltimer per elevi musikk- og kulturskole.Andelensomgårpå
musikk- ogkulturskolefalt klart i fjor, og er nå på 14,1prosent.
Kommunen:1,9prosentavnetto driftsutgifter gikktil kultur i Ringerikei fjor, det er omtrent somåret før.
Andelener veldiglav målt mot landetfor øvrig.I barometereter det fire indikatorer sommålerpengebruk
per innbygger. Ringerikeutmerkersegikkespesieltpå noenavdisseområdene.
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Besøketi biblioteketer litt lavereennnormalen.Utlåneter omtrent påsammenivå.Dettegjelderaltså
2013-tall inntil videre.
Andelensomgårpå musikk- ogkulturskoleer lav. Det er sværtfå timer per elev,ifølgeNorsk
kulturindeks.Erdet riktig?Deter ikkesærligmangesomer sysselsattinnenkultursektoreni kommunen,
privat eller offentlig. Kommunenhar fritidssentersomikkeer veldiggodt besøkt.

PlassKommune
1 Bykle
2 Tokke
3 Utsira
4 Ål
5 Aurland
6 Sirdal
7 Modalen
8 Fyresdal
9 Tinn
10 Eidfjord
11 Suldal
12 Namsskogan
13 Stor-Elvdal
14 Tydal
15 Skjåk

KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL7 KUL8 KUL9 KUL10KUL11KUL12

PlassKommune
57 Hamar
82 Larvik
103 Lillehammer
113 Kongsberg
127 Asker
128 Steinkjer
133 Rana
135 Tønsberg
147 Elverum
150 Sola

KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL7 KUL8 KUL9 KUL10KUL11KUL12

PlassKommune
4 Ål
18 Hol
25 Hemsedal
32 Nore og Uvdal
113 Kongsberg
154 Nes(Busk.)
158 Drammen
161 Rollag
162 Sigdal
205 Modum

6,0
6,0
6,0
5,2
4,8
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
4,3
5,3
6,0
5,3

4,3
4,0
2,9
2,8
4,3
2,5
3,4
2,4
3,2
4,1

6,0
3,3
1,0
6,0
6,0
6,0
3,1
3,9
6,0
6,0
4,3
6,0
4,1
2,0
2,3

4,7
4,4
1,3
5,9
2,0
3,1
2,1
1,9
2,6
2,3

6,0
4,7
6,0
2,8
4,5
6,0
2,4
6,0
4,9
6,0
4,1
6,0
6,0
5,5
4,1

2,3
1,9
3,1
3,5
2,4
3,2
3,5
2,3
4,6
4,2

5,9
5,5
6,0
5,1
6,0
4,1
6,0
5,7
5,1
4,9
4,5
4,6
3,2
6,0
5,6

3,5
2,1
3,6
2,0
2,6
2,5
2,1
1,7
1,0
1,7

6,0
5,0
6,0
3,6
3,6
4,5
6,0
6,0
5,0
1,1
4,8
3,4
3,2
5,6
5,4

4,8
4,0
2,9
3,4
4,4
3,5
2,5
6,0
2,0
3,4

6,0
4,6
6,0
3,9
2,3
6,0
4,2
2,6
1,0
3,1
2,4
6,0
3,5

3,3
3,1
5,5
3,5
2,6
4,7
2,9
3,3

3,6
2,0
2,5
5,6
2,1
2,9
2,9
2,2
3,5
2,5
2,6
1,9
1,4
1,1

6,0
3,8
6,0
3,5
3,4
4,5
4,1
6,0
3,8

6,0
6,0
4,5
6,0
4,4
4,1
2,7
1,4
5,0
2,7
6,0
1,8
2,1
1,4
4,6

5,4
2,9
6,0
2,8
4,2
4,0
5,6
5,2
4,8
2,3

6,0
5,3
6,0
5,3
5,7
4,0
5,7
5,6
3,5
6,0
6,0
6,0
4,5
1,0
4,4

1,5
1,8
1,9
2,2
1,9
1,7
2,7
1,0
1,8
2,1

6,0
5,9
6,0
5,8
6,0
6,0
5,1
4,0
2,3
6,0
4,0
6,0
6,0
5,7
6,0

1,2
3,8
1,8
1,6
1,8
2,0
1,3
1,2
2,7
2,4

6,0
2,6
6,0
1,0
6,0
2,0
6,0
6,0
2,0
6,0
1,0
2,8
3,9
2,9
1,8

6,0
6,0
3,5
5,8
3,7
4,4
5,7
3,6
5,6
3,5
2,2
3,0
4,1
5,4
2,0

1,0
1,2
1,1
1,6
1,1

1,8
6,0
2,7
3,9
2,9

1,7
1,0
1,1
2,1

2,8
2,7
2,7
1,9

KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL7 KUL8 KUL9 KUL10KUL11KUL12

5,2
6,0
3,9
5,0
2,8
3,4
3,8
2,8
2,7
3,3

6,0
3,3
6,0
1,0
5,9
1,0
1,0
2,9
4,1
4,0

2,8
6,0
3,7
6,0
3,5
3,8
2,4
6,0
3,7
3,3

5,1
5,9
5,4
6,0
2,0
2,4
2,4
3,1
1,1
1,8

3,6
3,4
6,0
5,7
3,4
3,2
2,9
2,1
5,0
2,6

6,0
3,6
2,8
2,3
3,5
1,7
4,2
1,4
2,4
1,5

5,6
2,2
2,0
2,0
3,5
2,4
6,0
1,5
1,9

6,0
2,3
2,8
1,7
2,8
2,9
4,7
1,3
3,3
2,5

5,3
4,4
3,7
2,9
2,2
3,2
1,2
2,9
1,3
1,5

5,8
1,7
2,8
2,7
1,6
4,3
1,1
1,0
1,0
1,7

1,0
4,1
1,9
6,0
1,6
2,2
2,0
3,2
1,6
1,9

5,8
6,0
4,5
2,4
3,9
2,0
2,6
3,6
4,4
4,0
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Teller10 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
ØKONOMI

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

DRIFTSRESULTAT:
Korrigertnetto
driftsresultat sisteår (10%vekt innen
3,3 3,7 3,8 2,4
sektoren)
DRIFTSRESULTAT:
Korrigertnetto
1,4 1,8 2,5 3,0
driftsresultat sistefire år (20 %)
DISPOSISJONSFOND:
I prosent av brutto
1,0 1,0 1,5 1,4
driftsinntekter (10 %)
NETTOLÅNEGJELD:
I prosent av brutto
4,7 5,1 4,9 5,2
driftsinntekter (15 %)
ENDRING
LÅNEGJELD:
Endringi
5,7 5,6 5,2 5,3
prosentpoengsistefire år (5 %)
NETTOFINANSUTGI
FTER:I prosent av
brutto driftsinntekter, eksklusiveavdrag
3,0 3,5 3,4 2,8
(5 %)
INVESTERI
NGER:I prosent av brutto
driftsinntekter
5,7 5,8 5,8 5,4
(10%)
INVESTERI
NGER:Snittsistefire år, som
5,6 5,8 6,0 6,0
andelav brutto driftsinntekter (10%)
LÅN:Andelav investeringenesom
6,0 6,0 2,3 2,3
finansieresmed lån, sistefire år (5 %)
PREMIEAVVI
K:Oppsamletbeløpi
balansen,i prosent av brutto
4,0 4,1 2,7 2,8
driftsinntekter (10 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

3,0

-1,0

4,3

2,9

-0,2

4,1

2,7

6,1

23,5

5,2

43

28

4,8

-7

-18

4,2

-0,8

-2,7

5,7

4,2

2,7

6,0

4,5

4,6

1,0

227

-1

1,9

9,6

0,1

Netto driftsresultater korrigertslik:
Nettodriftsresultat– netto premieavvik– momskompensasjon
for investeringer(t.o.m2013)–
avsetningtil bundnefond + brukav bundnefond= Korrigertnetto driftsresultat
Premieavvikpåpensjonog momskompensasjon
gir stort sett en kunstigforbedringavresultatet.Korrigert
netto driftsresultatgir dermedet riktigerebilde avdenunderliggendedriften, mendette er ikkeperfekt.
Nasjonalt:Netto driftsresultatble langtsvakerei fjor. Mye forklaresvedat kompensasjonfor
merverdiavgiftpå investeringerer fjernet fra driftsregnskapet.Vi korrigerernetto driftsresultatfor flere
elementerfor å få et klarerebildepå hvordandenordinæredriften har vært.Vi fjerner premieavvikog
avsetningtil bundnefond – menleggersåtil brukenavbundnefond. Forenkeltekommunerhar dette
vesentligbetydningenkelteår. Det korrigerteresultatgir derfor et bedrebilde på om selvedriften er
bærekraftigøkonomisk.Korrigertnetto driftsresultatfor landet ble på 0,3prosent.Netto lånegjeld– som
inkludererselvkostområder– har vokstvideretil knapt74 prosentavbrutto driftsinntekter;det høyeste
nivåetnoensinne.Vi brukerikkenøkkeltalletarbeidskapitali barometeret,mendet er interessantå
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registrereat denfaller.Disposisjonsfondet
har sluttet å vokse,og i de flestekommunerer nå det
oppsamletepremieavviketi balansenstørreenndisposisjonsfondet.
Kommunen:Korrigertnetto driftsresultatvarikkeveldigbra i fjor. Denunderliggendedriften gikkklart i
minus.Målt oversistefireårsperiodehar driften gått litt i minus.Kommunenhar et lite disposisjonsfond,
somgjernebør bli litt størrepå sikt.Premieavviketsomståri balansener klart størreenn
disposisjonsfondet.
Vi seren betydeligendringi disposisjonsfondet
på ett år, somer litt vanskeligå
skjønnefor utenforstående.
Netto lånegjelder veldiglav.Netto finans,før avdrag,gaen inntekt på 0,8prosentavbrutto
driftsinntekteri fjor. Kommunenhar altsåher en liten ekstrainntekt,somikkeblir tatt høydefor i
beregningenavkorrigertinntekt. Kommunenhaddesmåinvesteringeri fjor. Desiste fire årenehar nivået
værtlavt.

Netto driftsresultater det viktigstenøkkeltalleti kommunesektoren.Deter bådeKSog statenenigeom.
Men dessverrehar netto driftsresultatblitt kraftig forstyrret i mangeår. I realitetenharnetto
driftsresultatværtfor høyt,sukretavkunstigeinntektersomkommunenikkeburdebruketil drift:
Momskompensasjon
på investeringerogpremieavvikpå pensjon.KommunalRapportkorrigererderfor
netto driftsresultatnettopp for disseto faktorene, samtavsetningertil og brukavbundnefond. Slikhar
korrigertnetto driftsresultatværti kommunende sisteti årene– målt mot landetfor øvrigog mot det
antatt sunnenivået:
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LANDET
Ringerike
"Sunt"nivå

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,5
0,0

4,1
-0,1

0,0
-2,7

-2,7
-9,9

0,3
-2,9

-0,3
0,2

0,6
1,0

0,2
-0,1

1,3
-0,5

0,1
-1,0

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

FORELØPIG
UTGAVE
2015| AvOlePetterPedersen,KommunalRapport| Side25 av 36

PlassKommune
1 Bykle
2 Modalen
3 Rømskog
4 Engerdal
5 Eidfjord
6 Marnardal
7 Sandefjord
8 Suldal
9 Skjåk
10 Agdenes
11 Hattfjelldal
12 Åseral
13 Gulen
14 Trøgstad
15 Forsand

PlassKommune
7 Sandefjord
60 Ringsaker
66 Røyken
71 Asker
72 Nittedal
80 Gjøvik
102 Horten
117 Ringerike
135 Lørenskog
136 Steinkjer

PlassKommune
28 Nore og Uvdal
40 Rollag
46 Ål
58 Krødsherad
66 Røyken
76 Nes(Busk.)
91 Sigdal
114 Flå
117 Ringerike
151 Hemsedal

ØK1

ØK2

ØK3

ØK4

ØK5

ØK6

ØK7

ØK8

ØK9 ØK10

6,0
6,0
4,5
6,0
6,0
5,4
5,1
6,0
4,0
5,8
6,0
6,0
4,4
5,3
4,9

6,0
6,0
5,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,1
4,6

6,0
5,3
6,0
4,8
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
1,0
6,0
4,9
5,5
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
5,9
6,0
6,0
6,0
4,9
5,7
5,7
5,3

5,5
5,5
5,4
4,9
4,1
6,0
4,8
4,7
4,6
4,5
6,0
2,0
4,3
5,2
5,8

6,0
3,5
6,0
5,4
5,4
6,0
5,9
5,1
6,0
5,5
5,7
6,0
4,3
3,9
6,0

5,9
5,2
5,3
4,8
4,1
3,7
5,1
2,9
5,0
1,7
5,2
5,4
5,3
5,5
4,7

4,3
6,0
5,8
5,0
4,8
4,6
5,5
3,8
3,7
3,4
5,3
1,8
5,1
6,0
4,9

6,0
5,5
6,0
3,6
3,6
5,1
4,5
3,3
5,6
3,9
2,2
3,5
1,0
3,7
5,0

ØK1

ØK2

ØK3

ØK4

ØK5

ØK6

ØK7

ØK8

ØK9

5,1
3,5
4,9
5,8
3,3
3,6
3,9
3,0
4,6
2,2

6,0
4,5
4,6
5,4
3,8
3,5
3,8
2,9
3,2
2,7

6,0
5,6
2,8
5,3
3,9
4,1
2,6
2,7
2,8
2,7

6,0
4,5
5,7
2,5
5,1
4,4
3,7
5,2
1,2
4,8

4,8
3,7
2,7
3,7
5,0
4,5
3,6
4,8
6,0
5,2

5,9
4,3
2,8
3,3
3,5
4,5
2,2
4,2
1,0
2,3

5,1
3,4
5,3
2,3
4,5
5,1
4,6
5,7
5,0
5,3

5,5
3,7
5,5
2,4
4,5
5,1
4,1
6,0
3,3
5,0

4,5
1,8
2,1
2,9
2,6
2,0
2,5
1,0
3,6
2,8

ØK1

ØK2

ØK3

ØK4

ØK5

ØK6

ØK7

ØK8

ØK9 ØK10

4,5
4,3
4,4
4,7
4,9
3,1
4,4
2,7
3,0
1,5

4,3
4,2
4,5
4,4
4,6
2,9
2,9
3,7
2,9
2,3

2,8
2,6
3,1
4,0
2,8
1,7
3,2
3,8
2,7
2,9

6,0
6,0
5,8
6,0
5,7
5,8
5,1
5,1
5,2
4,0

5,3
4,1
2,8
3,4
2,7
6,0
3,1
3,9
4,8
3,8

3,3
3,1
3,3
3,6
2,8
2,9
4,4
3,3
4,2
6,0

4,9
6,0
4,9
4,1
5,3
5,5
5,3
2,7
5,7
4,3

5,3
5,1
3,6
4,0
5,5
5,3
4,5
3,6
6,0
3,4

4,0
2,8
3,8
2,5
2,1
1,3
2,8
2,3
1,0
6,0

5,7
4,3
4,8
6,0
4,7
5,5
1,9
4,8
5,1
5,3
4,7
6,0
5,4
2,7
2,4

ØK10

1,9
5,1
2,7
5,2
3,7
2,9
6,0
1,9
6,0
3,3

4,4
4,0
4,6
2,9
2,7
4,8
3,8
4,8
1,9
4,1
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Teller5 %av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
ENHETSKOSTNADER

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

GRUNNSKOLE:
Korrigertenetto utgifter til
grunnskolesektoren(inkl SFO),1.000kr
5,8 6,0 5,2 5,4
per innbygger(30 %)
PLEIEOGOMSORG:Korrigertenetto
utgifter til pleie og omsorg,1.000kr per
3,3 3,9 4,3 4,1
innbygger(35 %)
BARNEHAGE:
Korrigertenetto utgifter per
barn i barnehage,1.000kr per innbygger 5,4 5,4 5,3 4,8
(15%)
BARNEVERN:
Korrigertenetto utgifter per
barn med tiltak i barnevernet,1.000kr
4,1 4,3 4,2 4,4
per innbygger(5 %)
SOSI
ALTJENESTE:
Korrigertenetto utgifter
per innbygger,1.000kr per innbygger(5
3,8 3,6 3,3 3,2
%)
KOMMUNEHELSE:
Korrigertenetto
utgifter per innbygger,1.000kr per
4,2 4,1 5,2 5,0
innbygger(5 %)
ADMINISTRASJON:
Korrigertenetto
utgifter per innbygger,1.000kr per
3,4 3,2 3,9 4,3
innbygger(5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

5,8

11,5

11,3

3,8

16,7

13,0

4,5

8,1

7,0

4,4

1,8

1,0

3,6

2,5

1,0

4,9

2,1

1,7

4,4

3,8

2,8

Indikatorener omarbeideti åretsbarometer.Tidligerehar vi hatt en tilnærmingsomnokhar vært
vanskeligå forstå.Nåer det enkelt:Vi serpå kostnadenper innbygger,justert for utgiftsbehovet.Dafår vi
sammenliknbaretall somviserhvor myedyrereeller billigerekommunendriver,målt mot andre.
I dennesektorener vektenesatt ut fra samletkostnad,meni avrundetform. Deter dermedpleieog
omsorg(35%)oggrunnskole(30%)somi veldigstor gradutgjørde storeforskjellenei kostnadenesamlet.
Kommunen:Kostnadeneøktei 4 av7 sektoreri Ringerikei fjor, ifølgeKostra-tallene.Det er etter at vi har
tatt hensyntil prisstigningeni kommunalsektor.Kommunens kostnaderliggeri hovedsaket stykkeunder
normalnivået,unntaketer grunnskolensomer nærde billigstei landet.
Innengrunnskolenliggerkommunenom lag200kronerhøyerei drift per innbygger,ennde billigst
drevne.Kostnadener veldignærnivåettil de somliggerlavest.Kostnadenfalt litt i fjor. Hvagjelderpleie
og omsorgliggerRingerikerundt 3600kronerhøyerei drift per innbygger,når vi målermot demsomer
rimeligsti drift. Kostnadenligger27 prosenthøyereennde somkankallesegbilligst.Kostnadenøkteen
del i fjor.
Tallenefor barnehage viserat kommunener omtrent 1000kronerdyrereennde billigste.Kostnadenei
barnehagenøktebetydeligi fjor. ForbarnevernetviserKostraat kommunener om lag800kronerdyrere
ennde somdriverbilligst.
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Ikkeallekandrivebilligereenngjennomsnittet– og det er helt i ordenå drivedyrereennandre,men
kommunestyretmåvite hvorfordriften er dyr ogbør helstha et ønskeom at det skalværeslik.Huskat vi
her justererfor ulikhetermellomkommunene.Gitt at kostnadsnøklene
i inntektssystemetfungerer,vil
ordinæreforskjellermellomkommunenebli fangetopp i justeringen.Men i enkeltekommunerkandet
væresærskilteproblemstillingersompåvirkerbildet.
Hvakan kommuneni teorien spare?

GRUNNSKOLE:
Korrigertenetto utgifter til
grunnskolesektoren(inkl SFO),1.000kr
per innbygger(30 %)
PLEIEOGOMSORG:Korrigertenetto
utgifter til pleie og omsorg,1.000kr per
innbygger(35 %)
BARNEHAGE:
Korrigertenetto utgifter per
barn i barnehage,1.000kr per innbygger
(15%)
BARNEVERN:
Korrigertenetto utgifter per
barn med tiltak i barnevernet,1.000kr
per innbygger(5 %)
SOSI
ALTJENESTE:
Korrigertenetto utgifter
per innbygger,1.000kr per innbygger(5
%)
KOMMUNEHELSE:
Korrigertenetto
utgifter per innbygger,1.000kr per
innbygger(5 %)
ADMINISTRASJON:
Korrigertenetto
utgifter per innbygger,1.000kr per
innbygger(5 %)
SUM(i millioner kroner)

Kommunens De billigste i
nøkkeltall
landet

Den 100.
billigste

Potensial
mot billigste

Potensial
mot nr 100

1.000kr/innb

KB2015

KB2015

mill kr

mill kr

11,5

11,3

12,1

6,3

0,0

16,7

13,0

15,0

109,4

50,2

8,1

7,0

7,6

32,3

14,8

1,8

1,0

1,5

24,1

8,3

2,5

1,0

1,7

42,6

23,4

2,1

1,7

2,0

13,7

3,0

3,8

2,8

3,4

30,8

13,4

46,4

37,7

43,2

259,2

113,1

Detteregnestykketviserat Ringerikekansparemellomrundt 113og 259millionerkroner,alt etter hvor
høytlistalegges.Huskat dette er et teoretiskregnestykke,det kanværefaktorersomer vanskeligå fange
opp.I tilleggkandet værepolitiskønskeligå drivedyrereennandre,fordi manønskerå leverehøyere
kvaliteteller mer omfattendetjenesterenndet somer normalt.Likevelgir dette et bildepå
innsparingsp
otensialet.
Potensialmot billigste:Målerkommunenskostnadmot denkostnadensomskaltil for å få karakteren6 i
barometeret(somi praksisbetyr at du er blant de 20 somdriverrimeligsti landet).
Potensialmot nr. 100:Målerkommunenskostnadmot kostnadentil den100.billigstekommuneni
landet.Daleggeslistatil delsbetydeliglavereenni kolonnenfør.
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PlassKommune
1 Enebakk
2 ØvreEiker
3 Os(Hord.)
4 Stranda
5 Eidsvoll
6 Sande(Vestf.)
7 Skaun
8 Aurskog-Høland
9 Engerdal
10 Nannestad
11 Røyken
12 Horten
13 Tingvoll
14 Larvik
15 Lørenskog

ENH1 ENH2 ENH3 ENH4 ENH5 ENH6 ENH7

PlassKommune
5 Eidsvoll
11 Røyken
12 Horten
14 Larvik
15 Lørenskog
23 Stjørdal
30 Moss
32 Lier
35 Skedsmo
41 Ski

ENH1 ENH2 ENH3 ENH4 ENH5 ENH6 ENH7

PlassKommune
2 ØvreEiker
11 Røyken
19 Drammen
20 Hurum
32 Lier
82 NedreEiker
99 Sigdal
121 Ringerike
159 Kongsberg
166 Modum

ENH1 ENH2 ENH3 ENH4 ENH5 ENH6 ENH7

5,8
5,7
5,7
5,3
6,0
5,7
5,7
6,0
5,7
5,6
4,2
5,9
5,4
5,8
5,8

6,0
4,2
5,9
5,8
5,8
4,9
6,0
4,9
6,0
6,0

5,7
4,2
6,0
5,4
4,9
6,0
5,1
5,8
4,8
4,3

6,0
6,0
5,6
6,0
5,5
6,0
5,7
5,7
6,0
5,8
6,0
5,3
6,0
5,5
5,2

5,5
6,0
5,3
5,5
5,2
6,0
4,6
5,1
4,5
4,4

6,0
6,0
4,9
6,0
5,1
4,2
4,5
3,8
4,3
4,6

5,5
5,3
5,3
6,0
5,5
5,1
4,6
4,5
5,8
5,2
6,0
5,6
5,4
4,5
6,0

5,5
6,0
5,6
4,5
6,0
4,5
5,4
5,7
5,5
5,6

5,3
6,0
5,7
5,3
5,7
4,6
5,6
4,5
4,8
4,5

4,5
4,1
5,8
5,7
4,5
4,0
5,0
5,0
3,1
2,7
5,8
4,6
3,3
4,3
5,3

4,5
5,8
4,6
4,3
5,3
3,7
5,1
5,2
5,1
5,0

4,1
5,8
4,2
3,1
5,2
3,1
2,3
4,4
4,4
3,2

5,2
4,3
4,7
5,7
4,3
4,5
5,0
4,1
4,2
5,5
6,0
4,6
4,7
5,0
5,0

4,3
6,0
4,6
5,0
5,0
4,8
4,3
4,1
5,0
4,3

4,3
6,0
4,5
2,4
4,1
4,4
4,6
3,6
3,7
4,1

5,2
5,2
5,2
4,4
5,3
5,3
5,3
5,2
4,0
3,9
6,0
4,8
6,0
4,3
4,7

5,3
6,0
4,8
4,3
4,7
5,1
4,8
5,8
4,8
4,1

5,2
6,0
4,5
5,7
5,8
4,9
4,1
4,9
4,3
4,8

4,1
5,6
5,8
3,5
5,3
3,8
5,1
4,3
3,0
5,4
4,7
4,8
2,7
6,0
2,7

5,3
4,7
4,8
6,0
2,7
6,0
5,1
5,7
3,7
5,1

5,6
4,7
4,9
3,7
5,7
4,9
4,5
4,4
3,0
5,0
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Teller2,5 %avdet samletebarometeret
Kommunenskarakterbok

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Nærmerede besteenn de

Kommunens
nøkkeltall

De beste i
landet

.

KB
KB
KB
KB
KB
2011 2012 2013 2014 2015

KB2015

KB2015

3,4

125

70

5,8

4,0

3,6

2,1

526

307

4,1

83

88

5,9

97

100

2,1

552

413

1,3

7

134

2,0

269

1 321

RESSURSER:
Energikostnaderper
kvadratmeterbygg(20%vekt innen
4,6 5,4 2,8 4,6
sektoren)
RESSURSER:
Samletantall kvadratmeter
5,7 5,7 5,8 5,8
per innbygger(såkalteformålsbygg)(15
SØPPEL:
Kiloper innbygger(15 %)
3,2 1,0 1,5 2,3
GJENVI
NNING:Andelhusholdningsavfall
5,7 5,3 3,2 4,7
utsortert (10 %)
KLIMA: Planmed fokuspå klima (10 %)
6,0 6,0 6,0 1,0
MILJØ:Andelinnbyggeretilknyttet anlegg
5,7
hvor rensekraver oppfylt (10 %)
MILJØ:Bilerper 1.000innbyggere(5 %)
2,4 1,9 1,9 2,0
VEDLI
KEHOLD:Utgifter til vedlikeholdper
2,0 2,3 3,3 1,8
kvadratmeterbygg(5 %)
REKREASJON:
Leke-og rekreasjonsareali
1,3 1,3
1,3
tettsteder (5 %)
TURSTI
ER:Turstierog løypertilrettelagt
2,4
2,1
for sommerbruk(5 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

Indikatorener sværtlavt vektet,delvisfordi vi er usikrepå kvalitetenpå talleneog fordi det er en klar
mangelpå gode,nasjonalenøkkeltallinnensektoren. Foreksempelfinnesikkekommunebasertetall for
klimagassutslip
p.
Energikostnader
og effektivbyggingkansessomen indikatorpå denenergibelastningen
kommunenstår
for. I utgangspunktetmå det værebraå ha effektivebyggmedlavekostnaderper kvadratmeter.
Sektorener noeomarbeidetmedsiktepå at denskalgi et bildeavhvordankommunenforvaltermiljø og
ressurser– medsiktebådepåmiljøvennlighetog ressursbesparelse.
Derforer vedlikeholdplasserther; det
handlerom å ta varepå egneressurseri form avbygg.Vedlikeholdetnasjonaltøktefor øvrigmedgodt
over10 prosenti fjor, mener langtundernivåenei 2009og2010.Det er ogsåregistrertlangtflere
kvadratmeterkommunalebyggennfør, her er det muligensfeilrapporteringtidligeresomnå harblitt
rettet opp.
I indikatorentar vi ogsåmedbiltetthet, et elementkommunenikkestyrerdirekte– mensomindirekte
påførerkommunenog eventueltfylkeskommunenarbeidfor å minimeremiljøbelastningenfra bilparken.
Veldigfå kommunerrapportererat de har en gjeldendeplan"med fokuspå klimaog energi".Indikatoren
er medettersomdet er denenestevi harfunnet somkartleggerom kommuneneharen konkret
klimaoppfølging.
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PlassKommune
1 Oslokommune
2 Sogndal
3 Stavanger
4 Overhalla
5 Lillehammer
6 Trondheim
7 Bjerkreim
8 Vågsøy
9 Nesna
10 Sandnes
11 Siljan
12 Sarpsborg
13 Selje
14 Skedsmo
15 Gjerdrum

PlassKommune
5 Lillehammer
12 Sarpsborg
14 Skedsmo
16 Ullensaker
17 Asker
18 Kristiansund
20 Askøy
32 Larvik
36 Røyken
38 Fjell

MIL1 MIL2 MIL3 MIL4 MIL5 MIL6 MIL7 MIL8 MIL9 MIL10

4,9
5,0
4,2
5,9
3,9
4,4
4,3
5,8
2,2
4,7
3,9
2,6
4,4
3,9
4,7

5,9
5,4
5,8
4,0
5,4
6,0
5,2
3,9
5,4
5,8
5,4
6,0
4,1
5,3
5,8

5,4
5,4
4,4
6,0
3,5
4,8
4,4
5,5
5,0
4,4
6,0
4,9
5,5
3,6
3,6

4,1
6,0
6,0
4,1
5,6
2,9
4,5
5,6
5,6
6,0
6,0
4,1
5,6
4,1
4,1

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
3,2
6,0
1,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
4,4
5,1
3,2
3,9
6,0
3,4
4,1
6,0
4,3
1,5
3,7
1,9
4,9
3,3

3,9
2,8
6,0
2,1
2,2
3,7
1,0
6,0
1,7
1,8
3,9
2,0
3,2
2,2

1,6
1,9
4,1
4,2
2,0
3,1
1,7

1,0
1,3
1,0
1,2
1,7
1,0
6,0
1,2

2,1
1,1

3,1
1,0

MIL1 MIL2 MIL3 MIL4 MIL5 MIL6 MIL7 MIL8 MIL9 MIL10

3,9
2,6
3,9
3,5
2,9
4,5
5,3
4,0
6,0
4,6

5,4
6,0
5,3
5,3
5,6
5,6
5,6
5,9
5,7
5,1

3,5
4,9
3,6
3,8
4,8
4,1
4,4
2,3
2,1
3,4

5,6
4,1
4,1
6,0
5,2
2,5
4,1
5,6
4,8
3,7

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
5,9

6,0
6,0

5,9
2,6
3,7

3,9
3,7
4,9
3,9
4,3
4,6
4,9
3,5
3,2
4,0

2,2
3,9
3,2
2,7
3,1
5,7
1,6
1,8

4,1

1,6

1,7
1,1
1,0
1,0

1,6
5,1
1,6

1,1
1,2
1,0

Kommunersomikkehar leverttall, får karakteren3,5(midt på treet).

PlassKommune
35 ØvreEiker
36 Røyken
50 Hol
82 Hole
133 Nes(Busk.)
149 Lier
162 Ål
169 Ringerike
176 Gol
184 Modum

MIL1 MIL2 MIL3 MIL4 MIL5 MIL6 MIL7 MIL8 MIL9 MIL10

4,9
6,0
5,5
5,3
5,7
5,0
5,4
3,4
6,0
4,9

4,9
5,7
3,3
5,3
4,6
5,7
4,3
5,8
3,7
5,6

2,1
2,1
1,1
2,1
1,1
2,1
1,1
2,1
1,1
2,1

4,8
4,8
2,9
4,1
2,9
4,8
2,9
4,1
2,9
4,8

6,0
6,0

1,0

6,0
2,6
5,3
5,9
6,0
1,3
5,8
5,9
5,5
1,2

2,5
3,2
3,2
2,8
2,8
3,1
3,0
2,1
2,5
2,3

1,3
6,0
2,5
2,0
2,9
4,1

3,8

4,1

1,4
2,2
4,3
1,1
1,3
1,1
6,0

1,1
5,3
1,9
1,3
3,2
2,0
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Teller2,5%av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
.
FRISTBRUDD:
Andelbyggesakermed
overskredetfrist (20%vekt innen
sektoren)
ETT-TRINNS
SØKNADER
(3 ukersfrist):
Behandlingstid(20%)

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

1,0

RAMMESØKNADER:
Behandlingstid(20 %) 1,0

5,4

3,4

De beste i
landet
KB2015

6,0

6,0

6,0

1

0

3,9

3,4

6,0

0

6

4,1

5,7

3,7

5

5

5,3

12

5

4,7

165

0

3,9

100

10

ENKLETILTAKUTENANSVARSRETT:
4,1
Behandlingstid(20%)
REGULERINGSPLANER:
Saksbehandlingstid
3,9 4,2 4,8 5,2
(10%)
OPPMÅLINGSFORRETNING:
Saksbehandlingstid
(10%)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

Sektorener lavt vektet,og vi er usikrepå kvalitetenpåtallene.Mangekommunerhar ikkelevert data, og
det er all grunntil å stille spørsmålvedkommunersomikkeklarerå rapporteresomde skal. Deter
samtidigviktigå visefram tallene,ogdet må værekommunenesansvarå få høyerekvalitetpå
rapporteringen.
Enannenutfordringer at det finnessværtfå tall for saksbehandlingstid
i Kommune-Norge.Eierne
(innbyggerne)får nestenaldri vite hvor langtid det tar å få en sakbehandlet.I all hovedsakkommer
saksbehandlingstid
barefram knyttet til teknisketjenester.
Nøkkeltallenebør gi en indikasjonpåom kommunener raskeller treg hvagjelderbehandlingavbygge- og
reguleringssaker,
sommåkunneregnessomnoenavde viktigstesøknadenesomkommerinn.
Vi harbrukt seksnøkkeltalli år, mener fortsatt litt skeptisketil datakvaliteten.Andelsøknadersomtok
lengretid ennlovenforutsetter øktefra 5 til 8 prosenti fjor – det høyesteSSBharregistrert.Avde seks
nøkkeltalleneer det denneindikatorensomharklart mestnegativutvikling.
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PlassKommune
1 Kvæfjord
2 Vanylven
3 Dovre
4 Gjerstad
5 Nord-Fron
6 Tokke
7 Bardu
8 Ørsta
9 Skjåk
10 Eide
11 Lund
12 Haram
13 Leka
14 Gol
15 Rindal

PlassKommune
86 Ringerike
111 Skien
117 Rana
131 Horten
156 Fjell
162 Stjørdal
164 Skedsmo
176 Lillehammer
182 Porsgrunn
186 Ski

SAK1 SAK2 SAK3 SAK4 SAK5 SAK6

5,9
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
6,0
5,9
6,0
6,0
6,0
5,7
6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,8
6,0
6,0
6,0
6,0
5,6
5,8
5,8
6,0
5,8

6,0
6,0
5,4
6,0
6,0
5,4
6,0
5,7
6,0
5,7
5,8
5,3
4,3
5,3
5,9

6,0
6,0
6,0
6,0
5,7
5,7
6,0
5,7
6,0
6,0
5,7
5,3
6,0
6,0
5,7

5,9
4,6
4,7

5,0
5,0
4,1
2,5
3,9
3,6
5,5
5,3
5,3
3,9

5,5
6,0
5,5
5,5
5,8
6,0
5,3
5,5
4,6
6,0
5,8
5,8
4,6

SAK1 SAK2 SAK3 SAK4 SAK5 SAK6

5,7
6,0
5,9
5,0
5,7
5,6
5,2
4,8
5,9
5,0

5,1
4,2
5,0
5,3
5,0
4,6
4,8
4,2
4,8
4,5

4,8
5,0
4,3
4,5
4,9
4,9
4,1
3,4
2,9
4,8

5,3
5,0
4,9
4,4
5,0
5,3
4,6
4,9
4,7
4,0

2,4
3,9
3,4
4,0
1,0
2,4
2,8
3,8
3,4
3,3

4,2
3,1
3,9
2,6
1,0
4,0
5,5
3,5
3,7

Kommunersomikkehar leverttall, får karakteren3,5(midt på treet).

PlassKommune
14 Gol
37 Rollag
62 Nore og Uvdal
71 Krødsherad
73 Hemsedal
84 Sigdal
86 Ringerike
105 Flå
115 Ål
127 Hol

SAK1 SAK2 SAK3 SAK4 SAK5 SAK6

6,0
6,0
5,5
6,0
6,0
5,7
5,7
6,0
5,9
5,6

6,0
5,1
5,5
5,3
5,3
3,7
5,1
5,0
4,5
5,3

5,3
4,9
5,9
5,0
5,7
4,9
4,8
5,4
4,0
3,5

6,0
5,4
5,1
5,6
5,3
5,3
5,3
5,3
4,6
5,4

5,3
5,1
1,4
4,4
1,8
2,4
6,0
2,6

4,2
4,6
1,4
2,8
6,0
4,2
1,0
3,3
4,4
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Teller2,5%av det samletebarometeret
Kommunenskarakterbok
.

6 = Best.1 = Dårligst.Over3,5:
Kommunens
Nærmerede besteenn de svakeste nøkkeltall
KB
KB
KB
KB
KB
KB2015
2011 2012 2013 2014 2015

GEBYR:
Årsgebyr,vann,avløp,renovasjon
3,7 4,1 4,0 3,9
og feiing(15 %vekt innen sektoren)
VANNFORBRUK:
Snittforbruk per
6,0 5,7 5,8 6,0
tilknyttet innbygger(15 %)
VANNLEKKASJE:
Estimertlekkasjeper
4,4 4,6 3,9 3,3
meter ledningper år (15 %)
STYRI
NG:Andelav husholdningenemed
6,0 6,0 6,0 6,0
vannmåler(15%)
FORNYING:
Andelfornyet
1,5 1,7 1,9 2,3
vannledningsnettsistetre år (10 %)
FORNYING:
Andelfornyet spillvannsnett
2,7 2,9 2,2 2,1
sistetre år, avløp(10 %)
ALDER:Beregnetsnittalder for
vannledningsnett
2,1 1,7 1,6 1,9
(5 %)
ALDER:Beregnetsnittalder for
2,4 2,1 1,9 1,9
spillvannsnett (5 %)
VALGMULIGHET:
Antall muligheterfor å
4,0
påvirkerenovasjonsgebyr(10 %)
Årstallenehenvisertil det året Kommunebarometeret
er publisert.

De beste i
landet
KB2015

3,4

7

0

3,3

0,8

1,8

1,7

0,2

1,7

1,8

45

14

3,0

2

5

Sektorener lavt vekteti det samletebarometeret.Nøkkeltalleneskalgi et inntrykkavtilstandeninnenfor
de viktigsteselvkostområdene.
I likhet medandrelavt vektetesektorer,er det til delsmangelpå datafra kommunene.Desomikkehar
rapportertfår karakteren3,5i tabellene.
Hvisårsgebyreneer høyelekkasjeneer mangeog ledningsnettetikkeblir fornyet,vil det gi et bildeavat
kommunenkanforbedreseg.Forde flestevil selvsagtbildet værelangtmer nyansertennsomså.
Vi hargjort noenmindreendringeri sektorenog inkludertbrukavvannmålersamtmuligheterfor å
påvirkerenovasjonsgebyret.
Etpoengi sektorener at det bør væreet riktig forholdmellomkostnaderog
tilstandenpå ledningsnettet. Foreksempelhar en del avde størstekommunenerelativt laveavgifterog
veldigstorevannlekkasjer.Motsatt haren goddel kommunerveldighøyeavgifter,samtidigsomde i
veldigliten gradfornyerledningsnettet.
Årsgebyreti segselvmåikkenødvendigvisværelavt,selvom lavegebyrergir bestuttellingher. Deter
særligkombinasjonenavgebyrenesstørrelseog de andrefaktorene,somer interessante.Hvorforbetale
myehvisdet samlesinn lite søppelog det ikkeinvesteresi infrastrukturen?
Beregnetsnittalderer et usikkerttall, først ogfremsti de kommuneneder myeavnettet harukjent alder
(i praksisnett medsværthøyalder).I noenfå kommunerkansnittalderenha endretsegmyei løpetavett
år, det skalhengesammenmedat andelennett medukjent alderhargått ned.
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PlassKommune
1 Rygge
2 Nesodden
3 Farsund
4 Hå
5 Åsnes
6 Rennesøy
7 Klepp
8 Asker
9 Mandal
10 Moss
11 Sula
12 Våler(Østf.)
13 Hole
14 Kongsvinger
15 Kvam

VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 VAR9

PlassKommune
8 Asker
10 Moss
16 Hamar
18 Horten
19 Ski
24 Fjell
28 Haugesund
44 Nittedal
47 Molde
50 Eidsvoll

VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 VAR9

PlassKommune
13 Hole
30 Rollag
46 Hemsedal
58 ØvreEiker
65 Drammen
80 Modum
82 Gol
100 Lier
109 Røyken
112 NedreEiker

VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 VAR9

4,8
4,7
4,8
6,0
5,2
5,4
6,0
5,7
5,1
5,2
4,1
2,8
4,4
4,7
6,0

5,7
5,2
4,7
5,1
4,6
5,9
5,1
5,5
5,7
4,5

4,4
2,2
2,8
3,6
3,6
3,8
4,2
4,4
3,4

5,4
6,0
3,8
5,3
6,0
4,9
5,7
5,5

5,3
6,0
5,3

5,5
5,8
5,0
5,4
5,4
5,8
5,5

5,3
6,0
4,0
5,8
6,0
5,3

5,2
5,5
4,9
5,3
5,7
3,2
3,2
5,0
5,6
4,7

3,2
3,2
4,1
4,8
5,4
4,3
2,4
4,1
2,8
4,2

5,6
5,5
5,3
1,0
3,7
4,1

3,8

5,9
5,7
6,0
6,0
5,9
6,0
5,9
4,2
5,9
6,0
2,7
5,9
4,8
5,5
4,0

4,2
6,0
6,0
1,3
5,9
1,5
5,9
6,0
1,1
6,0

4,8
1,8
4,6
5,9
5,8
6,0
6,0
5,8
5,3
5,9

5,7
2,0
6,0
1,8
2,7
1,0
2,7
3,0
4,0
4,8
2,7

6,0
4,7
5,0
3,1
1,9

6,0
3,8
3,5

1,2
2,8
4,2

3,0
4,8
2,1
5,9
2,6
5,3
2,8
1,6
4,0
2,5

6,0
6,0
5,1
2,7
4,2
2,2
2,6
2,0
2,0
2,4

4,1
5,6
3,5
5,0

1,2
4,0
1,0
4,3
3,8
4,2
4,3
2,9

6,0
4,5
2,4

5,6

2,9

3,3
6,0
4,6
1,2
2,9
4,5
5,2
1,5

4,2
2,4
3,1
5,9
3,1
4,2
1,2

1,2
6,0
3,1
2,0
4,5
2,4

2,4
4,7
4,2
1,7
1,0
2,8

2,0
2,4
1,6

3,3
2,4
2,1

4,5
4,8
3,8
4,9
2,9
4,2
5,1
4,2
4,9
5,1
6,0
5,5
4,9
3,6
5,1

4,2
5,1
4,2
3,7
4,5
4,0
4,1
2,5
4,8
4,1

4,9
3,0
4,8
3,7
3,4
2,6
5,7
4,8
4,4
6,0

5,0
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
2,0
5,0
6,0
5,0
5,0
5,0
3,0
6,0
6,0

5,0
5,0
3,0
4,0
3,0
5,0
4,0
2,0
3,0
2,0

3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
1,0
3,0
3,0
3,0
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4429-2

Sak: 61/15
Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
Vedtak i Formannskapet:
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) som ble enstemmig vedtatt:
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.

Arkiv: F31

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4429-1

Arkiv: 040

Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når
det gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i
utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de
volumer departementet skissere i sin henvendelse.
2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at
bosatte flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester
ut over den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette
gjelder spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det
videre planarbeid.
3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og
arbeid skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den
skisserte grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine
liv. De trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de
ønsker, eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette.
Beskrivelse av saken
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23.4.2015,
anmoder statsråden om en tilbakemelding om hvor mange flyktninger Ringerike kommune
kan bosette i løpet av 2015 og 2016 (vedlagt). Dette grunnet flyktningkrisen i Syria og
Middelhavet.
Ringerike kommune har tidligere forpliktet seg til å motta 45 flyktninger (i tråd med UDIs
anmodning) for bosetting i 2015 og 45 flyktninger for bosetting i 2016. UDI har justert sin
anmodning for 2015 til 56 flyktninger i 2015 og departementet ønsker at ytterligere 15
flyktninger skal mottas i 2015, - til sammen 71 flyktninger for bosetting. For 2017 ønsker
departementet en samlet bosetting i Ringerike kommune på 59 flyktninger. Departementet
presiserer at disse tallene er basert på det antall departementet antar kommunen kan ta imot.
Rådmannen har bedt om en status når det gjelder arbeidet med bosetning av flyktninger i
kommunen, sett fra Navs perspektiv. Det viser seg at Ringerike kommune har et etterslep på
bosettinger i 2015, da flere av de flyktningene som skulle komme til Ringerike ble værende i

Tyrkia, da de ikke fikk klargjort nødvendige dokumenter. Målet med å oppfylle
bosettingskravene fra 2014-2015 står likevel fast og skal nås.
Leder av NAV peker på fire hovedområder som er utfordrende når det gjelder mottak av
flyktninger for bosetting:
1.
2.
3.
4.

Bolig
Arbeidsmarkedet
Økonomi
Organisatoriske utfordringer

Bolig:
Det er fattet vedtak om at flyktningene skal bosettes i kommunalt disponerte boliger. Det er i
dag ventelister på boliger. Det skal også fremskaffes boliger til andre vanskeligstilte på
boligmarkedet innenfor samme boligportefølje (f.eks. barnefamilier). Boligsosialt team har
stort nettverk blant private utleiere og god oversikt over boligvirkemidler som kan bidra til å
løse boligproblemer. Dette sammen med det vi vurderer som god og effektiv logistikk med
hensyn til boligene som tildeles, gjør at NAV med sikkerhet kan si at det pr. i dag ikke er
mulig å bosette flere flyktninger uten å kjøpe flere boliger som er tilpasset gruppen i
størrelse og beliggenhet. Det må vurderes om dette kan realiserer raskt nok, samtidig som
det også ta hensyn til at leienivået på boligene til denne gruppen leietakere bør være
moderat.
Arbeidsmarkedet:
Arbeidsmarkedet i Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Det
kreves som oftest gode norskkunnskaper og spesiell fagkompetanse i stillinger som lyses ut.
Det er likevel et underliggende marked hvor det er muligheter for arbeidssøkere uten
fagkompetanse. Flyktningene opplever likevel at de ofte ikke når opp i konkurranse med
andre arbeidssøkere som har bedre norskkunnskaper.
Økonomi:
Det ble i 2014 utbetalt kr 800 000,- mer i sosialhjelp til denne gruppen enn året før. Dette er
en gruppe som etter endt introduksjonsordning sjelden klarer seg uten NAVs bistand,
økonomisk og praktisk. En stor andel har behov for fortsatt kvalifisering, spesielt i forhold
til språk og arbeid, før de kan nyttiggjøre seg den bistanden NAV kan gi i forhold til arbeid
og aktivitet. Dette er et kommunalt ansvar som det per i dag ikke er gode løsninger på.
Dette fører til at mange forblir mottakere av sosialhjelp også etter at fem-års perioden for
tilskudd fra IMDI er forbi.
Organisatoriske utfordringer i NAV Ringerike
NAV Ringerike har i dag 1,5 kommunale lederressurser og ivaretar store fagområder som
flyktning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, boligtildeling, i tillegg til gjeldsrådgivning og
husbank. Den statlige lederandelen er 2,5. Flyktningeområdet er stort, komplisert og
mangfoldig. Vi ser allerede nå behov for å vurdere å skille ut egne lederressurser til dette
området for å kunne ivareta det på en forsvarlig måte j.fr de kravene som skal oppfylles.

Ved en økning i antall bosettinger vil personal og saksområdet bli så vidt stor og omfattende
at man må vurdere organiseringen videre. Praktisk sett er det heller ikke kontorplasser til
flere ansatte innenfor dagens rammer.
Rådmannens vurdering
Verden opplever i dag en flyktningkatastrofe som vi må helt tilbake til 2. verdenskrig for å
finne maken til. Media bringer hendelsene nært inn på oss, og viljen til å hjelpe er uttalt fra
de fleste. Situasjonen i Middelhavet er kjent, og de signaler IMDi gir i forhold til Syria og
nabolandene er mer enn alvorlige.
I denne situasjonen er det kommunene som sitter med løsningen/nøkkelen for hva den
norske stat kan gjøre. Ringerike kommune er hverken bedre rustet eller dårligere stilt enn
andre kommunen for å ta sin del av dette ansvaret. De utfordringer som beskrives er noe
samtlige sammenlignbare kommuner opplever, men rådmannen synes allikevel det er riktig
og viktig at disse betraktninger framføres for departementet.
De statlige økonomiske insitamenter er styrket. Integreringstilskuddet for enslige voksne er
økt fra kr. 666 800,- til kr. 717 600 i 2014, og ytterligere til kr. 746 200 i 2015. Dette
tilskuddet utbetales over fem år. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Husbankens tilsagnsramme er også økt
med til sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for
vanskeligstilte.
Rådmannen er klar over at spesielt flyktningene fra Syria vil trenge tjenester fra mange
enheter i Ringerike kommune. De signaler som kommer tilsier at disse menneskene er svært
traumatiserte, ikke bare fysisk, men også psykisk. Det vil her være behov for
helsetjenester/spesialisthelsetjenester i større grad, og det er særdeles viktig at disse
menneskene ikke blir sittende fast på mottak.
Rådmannen anbefaler at det fattes politisk vedtak slik innstillingen tilkjennegir.
Formannskapets vedtak vil bli oversendt departementet med forbehold om endelig
behandling i kommunestyret, som er to dager etter formell svarfrist.

Vedlegg


Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av
23.4.2015

Ringerike kommune, 11.05.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3256-4

Arkiv: 00 &13

Høring -Helligdagsloven og søndagsåpne butikker.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune ønsker ikke søndagsåpne butikker.
Ringerike kommune støtter ikke forslaget om å gi den enkelte kommune adgang til å tillate
søndagsåpne butikker.

Beskrivelse av saken
Kulturdepartementet har i høringsnotat av 27. mars bedt om kommunenes syn på å endre
helligdagslovgivningen, slik at alle fast utsalgssteder kan holde åpent på søndager.
Dersom det åpnes for søndagsåpne butikker vil regjeringen fortsatt videreføre dagens
unntaksregler, slik at planteutsalg, «Brustad-bu», bensinstasjoner osv. kan holde åpnet på
helligdager.
Regjeringen ønsker også innspill fra kommunen hvorvidt den enkelte kommune skal ha
beslutningsmyndighet til å avgjøre om butikkene skal kunne holde åpent på søndager.
Det er i dag Fylkesmannen som avgjør dette, etter søknad fra kommunen.
Regjeringen åpner ikke for at kommunene kan skjerpe inn dagens ordning, selv om de skulle
få avgjørelsesmyndighet.
Departementet mener at:








tilbud og etterspørsel vurderes som bedre egnet, enn lovverk, til å regulerer
åpningstidene.
butikkene i prinsippet selv vil ta stilling til når de vil holde åpent. Dette innebærer
avbyråkratisering, likebehandling og forenkling.
det er behov for endring på grunn av forbrukernes endrede handelsmønster.
søndagsåpne butikker ikke forstyrrer helligdagsfreden.
Det er ingen ting til hindre for at butikkene kan holde åpent i kirketiden.
dagens bestemmelser gir konkurransevridning og forskjellsbehandling.
forbrukere har bedre tid på søndager, og slik kunne etterspørre varer over et større
geografisk område
for en del forbrukere vil forslaget medføre lettere tilgang til et bredere vareutvalg.








forslaget kan føre til en viss økning i omsetningen.
nettovirkning på lengre sikt vil være usikre, men det antas at
kostnadene/prisøkningene ikke blir store.
forslaget vil gi større og færre vareutsalg, slik at de minst lønnsomme bedriftene
forsvinner.
forslaget vil føre til mindre grensehandel og e-handel.
forslaget vil føre til større slag til turister i de store byene.
på lang sikt kan forslaget føre til rekonstrueringer av næringen og gi nye muligheter
for arbeid.

Konsekvensutredning:
Departementet har ikke konsekvensutredet forslaget.
De sier i sitt høringsnotat at konsekvensen vil vise seg etter hvert.
Samfunnsmessige beregninger:
Det er ikke foretatt noen beregninger for å kartlegge den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten.
Departementet antar at for deler av næringen vil forslaget føre til økt lønnsomhet på grunn
av økte markedsandeler. Andre kan på sin side få redusert lønnsomhet på grunn av økt
konkurranse og økte lønnskostnader.
For noen arbeidstakere vil forslaget være positivt ved at det gir nye muligheter for arbeid.
Andre vil oppleve det som en byrde å måtte jobbe søndager.
Miljøhensyn:
Når det gjelder miljøhensyn viser departementet til Handelens samarbeidsutvalg (HSU) sin
rapport som viser at forslaget vil medføre en økning av CO2-utslipp (20 000 tonn CO2ekvikvalenter pr år) som følge av at flere reiser til jobb på søndag, samt økning i
varetransport.
Konkurransevirkninger:
Departementet har fra HSU mottatt en foreløpig rapport hvor det pekes på økt risiko for
handelslekkasje, og dermed økt konkurranse for butikkene i distriktene. Samtidig
fremkommer det at søndagsåpne butikker kan gi økt mulighet for salg til turister og til
utenbygdsboende.

Forenkling:

Etter dagens lov har Fylkesmannen oppgaver knyttet til søknader om dispensasjon fra
påbudet om å holde søndagsstengt. Disse sakene har ikke stort omfang, så det antas at
innsparingen hos Fylkesmannen vil være begrenset om det åpnes opp for søndagsåpne
butikker.
Videre viser departementet at politiet i dag håndhever helligdagsloven. Det har ikke vært
mange saker om brudd på bestemmelsene om salg fra fast utsalgssteder som har blitt
etterforsket av politiet. Dette har blant annet sammenheng med ressurssituasjonen og
prioriteringer hos politiet. Konsekvensen for politiet vil også ha begrenset omfang.
Dersom kommunene selv skal treffe vedtak om å utvide rammer for butikkåpent på
helligdager, vil dette medføre en økning i kommunens arbeidsoppgaver. Det antas at denne
økningen vil bli relativt begrenset.
FAFO har i sitt notat 2015:30 utredet arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker.
Første kvartal 2014 var 367 000 personer sysselsatt i varehandelen.
Av disse er 245 000 eksponert for søndagsarbeid.
Utover de 245 000 er 45 000 personer som jobber med tjenester som renhold, vakttjenester,
verditransport, varetransport, vaktmestertjenester osv. eksponert for søndagsarbeid. Samlet
sett vil søndagsåpne butikker omfatte om lag 290 000 sysselsatte. Dette tallet innebefatter
også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag (bensinstasjoner, små
matbutikker, kiosker osv.).
Økt sysselsetting:
Danmark endret sin lov høsten 2012. Det viser seg at omsetningen ikke har økt, ei heller
sysselsettingen. Derimot har omsetningen i helgene økt, og den gikk tilsvarende ned på
ukedagene. Resultatet er at danske varehandelansatte jobber mer i helgene, men det har ikke
blitt flere av dem.
Selv om 1/3 av ansatte innenfor detaljhandel er studenter (34%) står de kun for 1/5 (19%) av
arbeidstimene.
Studentene teller 55 000 personer, og behovet er på 245 000 arbeidstakere.
Dette betyr at det vil være de tradisjonelle heltids- og deltidsansatte som ville måtte ta dekke
opp timene ved utvidet åpningstid.
Innen detaljhandel er den typiske ansatte en ung kvinne som jobber deltid.
Det vil med andre ord være flest kvinner som må jobbe søndager.
Drift på søndager vil medføre høyere kostnader. Kostnader og inntekter må på sikt
balansere. En effekt kan være at deler av faghandelen begynner å stenge på de første
ukedagene, en annen er at man på sikt vil måtte stenge ned de seneste kveldstimene på
ukedagene.
Frihet til å holde åpent? Bislett-prinsippet:
Det at man tillater butikker og forretninger å holde åpent, er ikke det samme som å si at
disse har plikt til å gjøre det. Samtidig er det slik at konkurransesituasjonen mellom
forrretningsaktørene fort vil kunne medføre at noen må holde søndagsåpent for å
opprettholde sin markedsandel og inntjening. Det Gudmund Hernes kaller Bislett-prinsippet
for frihet, er en god metafor å ha med seg her. Den går ut på at den aller første som reiser
seg på tribunen, ser bedre. Når førstemann reiser seg, vil andre som ser dårligere, tvinges til

det samme. Til slutt kommer man ut dårligere enn det som opprinnelige utgangspunktet.
Ingen ser bedre, men man har tvunget hverandre til å stå.
Organisert arbeidsliv – en selvfølge?
Konkurransen i arbeidsmarkedet dreier seg som forholdet mellom tilbud og etterspørsel av
arbeidskraft, forholdet mellom uorganiserte og organiserte bedrifter eller mellom tariffbudne
og ubudne virksomheter, det være seg på lønnssiden eller når det gjelder regulering av
søndagsarbeid i lov (AML.) versus i avtaleverket. Varehandelen er blant de næringene som
på arbeidstakersiden har svakest organisasjonsgrad – mellom 22 og 23 prosent.
Arbeidsgiversiden er derimot langt bedre organisert.
Siden tariffavtalene har bestemmelser som gjelder søndagsarbeid kan dette føre til at de
organiserte bedriftene blir skadelidende grunnet svekket konkurransekraft.
Blir mandag den nye søndag?
De danske erfaringene så langt har vist at omsetningen ikke har økt, det har heller ikke
sysselsettingen. Derimot har handelen flyttet seg til helg.
Man kan velge å holde stengt i perioder med lite salg – det være seg sene kveldstimer – eller
kort og godt stenge én dag i uken. Legger man omsetningen til grunn, peker mandagene seg
ut. En effekt er derfor at mandag kan ende opp som den nye søndag.
På vegne av Handelens samarbeidsutvalg (Coop, Virke, Handel- og Kontor) har
konsulentfirmaet Damvad utarbeidet en konsekvensanalyse.
Damvad mener at mer enn 22 000 ansatte i varehandelen vil miste jobben om det blir tillatt
med søndagsåpne butikker. Dette som følge av økte kostnader, blant annet til lønn, mens den
totale omsetningen for bransjen vil stå stille.
Damvad sier videre at den totale sysselsettingen i varehandelen ikke vil gå ned, men det vil
ikke bli like mange hoder.
Damvad sier at dersom man liberaliserer åpningstidene i Norge, vil dette være
sammenlignbart med hva som har skjedd i Danmark.
Som FAFO viser Damvad til at i Danmark har endringene ført til at kjøpesentrene har økt
sin omsetning, på bekostning av de små butikkene i distriktene og i bysentra. Mange små
butikker har måttet legge ned, og selv om det er frivillig å holde åpent på søndag, gjør alle
det.
Mange fast ansatte faglærte har mistet jobbene sine, mens det har blitt ansatt flere unge
arbeidere.
Ringerike Næringsforum, Sentrumsgruppen har, etter oppfordring fra rådmannen,
kommet med uttalelse til høringsnotatet.
Sentrumsgruppen sier et ubetinget nei til søndagsåpen butikker.
Sentrumsgruppen mener at søndagsåpne butikker ikke bidrar til økonomisk bærekraftige
bysentra eller til positiv utvikling av sentrum. Søndagsåpne butikker vil i hovedsak komme
andre enn de små og frittstående butikkene til gode, og dermed undergrave sentrum som
byens hovedarena for handel, kultur og opplevelse.
Sentrumsgruppen viser til at 70% av norsk varehandel ikke ønsker søndagsåpne butikker,
men 19% er positive eller «noe positive» (undersøkelse fra Norsk Ledelsesbarometer i
2013).

Sentrumsgruppen poengterer at søndagsåpne butikker vil ramme mindre nisje-, spesial,- og
fagbutikker i sentrum spesielt hardt. Sentrumsgruppen ber kommunestyret om å fremme
forslag om å si nei til søndagsåpne butikker.

Rådmannens vurdering
Totalt vil ca. 290 000 ansatte bli eksponert for søndagsarbeid som følge av søndagsåpne
butikker. Erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker betyr butikkdød i distriktene
og blant småbutikkene, det går utover lønnsomhetene for varehandelen generelt, og det blir
ikke flere ansatte.
Ved å tillate søndagsåpne butikker vil sentrumsbutikkene i Ringerike bli hardt rammet.
Handelslekkasje til Sandvika og Drammen vil nok føre til at Kuben senter kommer til å
måtte holde åpent, noe som igjen vil tvinge sentrumsbutikkene til å følge etter.
Søndagsåpne butikker vil føre til en konkurransevridning som gjør at butikker utenfor
Kuben senter, vil få utfordringer, da forutsetningene for bærekraftig butikkdrift er totalt
forskjellig.
Rådmannen ønsker at vi skal satse på et levnede bysentrum, hvor de frittstående butikkene
lever i sameksistens med Kuben.
Rådmannen ønsker ikke en utvikling der fagarbeidere skal miste jobbene sine, for å bli
erstattet med unge arbeidere.
Med dagens åpningstider er det allerede gode muligheter for de yngre å ha en ekstrajobb ved
siden av studiene, dersom de ønsker det.
Rådmannen ser viktigheten av et organisert arbeidsliv. FAFO sin rapport viser at det er de
organiserte arbeidsgiverne som vil bli tapende på grunn av tariffestede bestemmelser med
hensyn til økt lønn for arbeid på helgedager.
Dersom arbeidsgiverne ikke lenger ser seg i stand til å være organisert, kan dette føre til økt
sosial dumping og useriøs drift innen varehandelen og andre typer bedrifter som
vektertjeneste, renhold og varetransport.
Rådmannen mener at man med dagens ordning og åpningstider, ivaretar forbrukernes behov
for å få handlet.
HSU sin beregning viser at økt transport vil føre til en økning av miljøgass med 20 000 tonn
CO2-ekvikvalenter pr år.
Forslaget om søndagsåpent er derfor direkte kontraproduktivt for arbeidet med å få ned
klimagassutslippene.
Rådmannen mener videre at det ikke bør gis anledning til at den enkelte kommune kan
avgjøre hvorvidt butikker skal ha søndagsåpent.
Det er viktig å ha et lovverk som sikrer like vilkår for varehandelen, uavhengig av
kommunetilhørighet.
Flertallet av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, interesseorganisasjoner og
forbrukere ønsker ikke søndagsåpne butikker, og rådmannen deler deres syn.

Rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til søndagsåpne butikker, og samtidig si nei til
forslaget om å gi den enkelte kommune anledning til å gi tillatelse til søndagsåpne butikker.

Trykte vedlegg
Uttalelse fra Ringerike Næringsforum, sentrumsgruppen.

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.
Regjeringen. Høringsnotat.
FAFO. Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker.
Damvad. Metodenotat søndagsåpne butikker.

Ringerike kommune, 12.05.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3933-3

Arkiv: 040

Sak: 54/15
Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
Vedtak i Formannskapet:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3933-2

Arkiv: 040

Sak: 25/15
Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3933-1

Arkiv: 040

Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
Forslag til vedtak:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
Beskrivelse av saken
Frivilligsentralen ønsker å inngå en partnerskapsavtale med Ringerike kommune, både for å
sikre forutsigbarhet og felles fokus på felles mål. Slike avtaler er blitt mer og mer vanlig
mellom frivilligsentraler og kommunene.
Rådmannens vurdering
Samarbeid med frivilligheten er gode, viktige og nødvendige supplement til den offentlige
omsorgen, og vil i fortsettelsen kunne bli avgjørende for hvordan kommunen greier å
imøtekomme de krav og behov som morgendagens samfunn vil representere.
Gjensidig og forpliktende samarbeid vil være avgjørende for sammen å oppnå felles mål.
Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de
som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand, og en partnerskapsavtale vil være et
godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet.
Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til partnerskapsavtale godkjennes. Forslaget er
utarbeidet i samarbeid med daglig ledelse og styrerepresentanter i Ringerike frivilligsentral.
Vedlegg


Forslag til»Partnerskapsavtale».

.

Ringerike kommune, 24.04.2015

Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

FORSLAG

PARTNERSKAPSAVTALE
mellom

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune
I. Bakgrunn:
Frivilligsentralen kan hvert år søke om støtte til drift gjennom Kulturdepartementet. Når
staten godkjenner sentralen, forplikter den seg til å følge de nasjonale retningslinjene som
sier at:
o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til
å delta innen frivillig virksomhet.
o Frivilligsentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
o Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige
o Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av
sentralen.
o Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.
o Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det
er naturlig å samarbeide om.
o Frivilligsentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot betaling,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.
Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart
som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommunen krav om at sentralen
videreutvikles i tråd med retningslinjene fra departementet.

II. Formål:
Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles
mål. Partene skal ha nytte av å delta og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har
til hensikt å sikre:
o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å
finne nye behov i lokalmiljøet.
o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter.

o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og
det offentlig.
o At Frivilligsentralen er initiativrik, og oppleves troverdig, åpen og inkluderende.
o At Frivilligsentralen får best mulige arbeidsvilkår i sitt lokalmiljø.
Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de
som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand. De skal være et ressurssenter og
knutepunkt for nærmiljøet.

III. Forpliktelser
For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende
innsatsfaktorer:
Gjensidige forpliktelser:
1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog.
2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.
3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevant utvikling.
4. Partene definerer følgende samarbeidsområder for partnerskapet i perioden:














Matombringing
Utstyrssentralen
Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt
Flerkulturelt arbeid
Natteravn
Miljøpatruljen
Samarbeid med kommunale institusjoner
Handling og transporthjelp
Aktivitetsdager
Gruppeaktiviteter
Telefonkontakt
Båtvettundervisning
Frivillighetspolitikk

Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og
deres ønsker.
Ringerike kommune forplikter seg til å:
1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht. forventninger til
Frivilligsentralen.
2. Ha ansvar for et samarbeidsforum som møtes min. 2 ganger pr. år.
3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er ønskelig.
4. Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i
Ringerike kommune via kommunale nettsider.
5. Gjennomgå tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett årlig.

6. Bruke Frivilligsentralenes kompetanse i Ringerike kommune.
7. Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for
sentralens virksomhet.
8. Under forutsetning av årlig godkjenning fra Kulturdepartementet, og innfrielse av
forpliktelser knyttet til denne avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig
kommunalt rammetilskudd. Tilskuddet settes til kr 870 000,-. Tilskuddet vurderes årlig
gjennom budsjettbehandling.
Frivilligsentralen forplikter seg til å:
1. Innarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan
2. Være en synlig aktør og ressurs i nærmiljøet med nær kontakt og samarbeid med lag,
organisasjoner og det offentlige.
3. Informere om frivillighet til ulike aktører.
4. Tilrettelegge for, veilede og ivareta, og formidle frivillighet i kommunen.
5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.
6. Delta på utviklingsarbeid sammen med kommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen
er representert .
IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring
Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides årlige
handlingsplaner med fokusområder for året som skal bidra til at felles målsetting oppnås i
løpet av avtaleperioden.
Tvister
Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtalen en mulig konsekvens.
V. Avtaleperiode
Denne avtalen er gyldig for perioden 1.8.2015 - 1.1.2019.
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.
Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annen part.
Hønefoss den
Styreleder
Ringerike Frivilligsentral

/ - 2015
Ordfører
Ringerike kommune

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3229-3

Arkiv: 056

Web-overføring av kommunestyremøter
Forslag til vedtak:
1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på
internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem.
2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,- innarbeides i eksisterende ramme.

Bakgrunn
Visning av politiske møter på internett gjør det mulig for innbyggerne å følge den politiske
debatten hjemmefra via internett. Det muliggjør også deling i sosiale media. Det er viktig at
overføringene har god lyd- og bildekvalitet og legger til rette for interaktivitet.
Kommunestyret har tidligere behandlet sak om webvisning av kommunestyremøter (sak
19/12, 82/13 og 104/13) med vedtak om ikke å etablere et system for weboverføring og
votering.
Saken fremsettes nå på nytt og omhandler kun weboverføring, ikke votering.
Det faste lydutstyret i kommunestyresalen ble oppgradert i 2010, det trådløse utstyret ble
oppradert våren 2012. I april 2015 ble det satt opp ny projektor.
Det er ikke nødvendig med ytterligere oppdatering av lydutstyr eller projektor.

System for weboverføring
Det er innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Når
sendingen er over arkiveres opptaket. Etter møte kan man publisere opptaket med tilhørende

saksliste. Noe merarbeid med tilrettelegging før møtet og redigering i etterkant av møtene
kommer i tillegg, men det vil ikke være behov for flere stillinger for å betjene dette.
Det bør minimum installeres to kameraer i kommunestyresalen, ett for podiet og ett for
talerstolen. Det er mulig å utvide pakken med flere kameraer. Installasjonen er fast på grunn
av innstilling av kameraer og tilkoblinger til separat PC for administrasjon.

Kostnader
Grunnpakke med 2 stk kamera
Driftskostnad pr år inkl. support vedlikehold, integrasjon og lagring
Integrasjon mot sakssystem, oppsett
PC

kr
kr
kr
kr

66 250,20 250,15 000,10 000,-

Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) kr 162 250,-

Integrasjon med sakssystem (ESA)
Kommunens sakssystem ESA er godt tilrettelagt for integrasjon.

Finansiering
Drift og investeringer foreslås innarbeidet i eksisterende ramme.

Rådmannens vurdering
Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge politiske møter via internett, styrkes
innbyggernes mulighet til å følge politiske møter. Dette er et godt bidrag til å skape mer
åpenhet i Ringerike kommune.
Rådmannens forslag:
1. Rådmannen anbefaler at det etableres et system med mulighet for weboverføring i
kommunestyresalen.

Ringerike kommune, 18.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1844-3

Arkiv: 033 &10

Sak: 56/15
Mandat for utvalg for rusproblematikk.
Vedtak i Formannskapet:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide
delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i
forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger),
Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse
og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter.
Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Tilleggsforslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
«Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.

Avstemming:
Rådmannens forslag med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets
innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1844-2

Arkiv: 033 &10

Mandat for utvalg for rusproblematikk.

Forslag til vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide
delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i
forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger),
Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse
og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter.

Beskrivelse av saken

Da kommunestyret behandlet alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 ble det vedtatt et
forslag om at det skulle nedsettes et ruspolitisk utvalg.
Av ulike årsaker har ikke saken om mandat for utvalget blitt fremmet tidligere, og
rådmannen beklager dette.
Næringslivet har selv plukket ut personene de ønsker skal tiltre utvalget, og valgnemnda har
valgt de politiske representantene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har som mål at utvalget fremlegger en orienteringsrapport for de politiske
organer før nytt kommunestyre tiltrer.
Rapporten vil også bli brukt i forbindelse med utarbeidelsen av ny alkoholpolitisk
handlingsplan, som skal være sluttført innen juni 2016.

Ringerike kommune, 16.04.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3724-3

Arkiv: H12 &01

Sak: 55/15
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Vedtak i Formannskapet:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3724-2

Arkiv: H12

&01

Sak: 23/15
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale
Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3724-4

Arkiv: H12 &01

Sak: 22/15
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Vedtak i Eldrerådet:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale
Behandling i Eldrerådet 12.05.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3724-1

Arkiv: 040

Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Forslag til vedtak:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale
Beskrivelse av saken
Hole kommune sa opp sin avtale vedr. kjøp av plass ved Hospice-avdelingen ved Austjord
behandlingssenter, og ba om at avtalen reforhandles. Hole ønsket primært en avtale som
muliggjorde at kommunen kun betalte for disponerte plasser, og ikke for de ulemper det
medførte for avdelingen at man måtte holde ledig kapasitet dersom Hole kommune skulle ha
behov. Likeens ønsket man et oppsett som viste hvilke kostnadselementer Ringerike
kommune la inn i de kostnader som inngikk i den prisen som ble forlangt pr. døgn.
Rådmannens vurdering
Kommunestyrets vedtak som åpnet for en langt mer fleksibel bruk av de definerte senger på
Hospiceavdelingen ved Austjord behandlingssenter, muliggjør å imøtekomme Hole
kommunes ønsker som var bakgrunn for kravet om reforhandling.
Rådmannen har basert forslag til ny avtale på en selvkostberegning, der følgende
kostnadsbærere er innregnet:








Lønn
Administrasjon
Andre driftsutgifter
Administrative «over-headkostnader)
Husleie
Vaktmestertjenester
Renhold

Rådmannen vil presisere at dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Austjord
behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når nabokommunen
ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som trenger f.eks.

avlastning. Men avdelingen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for at plass kan stilles til
disposisjon så snart dette er mulig.
Kommunestyrets vedtak muliggjør at vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune
til andre typer pasienter når forholdene ligger til rette for dette. Dette gjør at
behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når senger ellers ville stå ledige. Dette
innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at nabokommunen som velger å kjøpe et slikt
tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk benyttes.
Vedlegg
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Kjøp av plass ved Hospiceenheten, - Austjord behandlingssenter
Hole kommune og Ringerike kommune har fram til 31.12.2014 hatt en avtale som gir Hole
kommune rett til å kjøpe plass for sine innbyggere ved «Hospice-enheten» v/Austjord
behandlingssenter. Hole kommune har sagt opp denne avtalen, men ønsker en reforhandling i
forhold til kostnad og oppgjørsform.
Helse og omsorgstjenestene i Ringerike kommune har gjennomgått omfattende innsparingsog effektiviseringstiltak i 2014. Dette er muliggjort ved nedbemanninger, endringer av turnus
og effektiviseringstiltak. Dette har innvirket på tjenesteområdets samlede kostnader inkl.
felleskostnader, og således også på de enkelte enheters selvkost. En separat selvkostberegning
ved «Hospice-enheten» ved Austjord behandlingssenter ser i 2015 derfor slik ut:
Kostnadsbærer

Kommentar

Lønn

Beregnet i forhold til 12 årsverk (inkludert
leder og lege). Alle avgifter og tillegg er
medregnet i beregningen. Avdelingen har
høyt innslag med spesialutdannet personell
(øvre lønnsskikt)
Det er beregnet 2,5 åv. Disse stillingene
benytter ca. 80 % av arbeidstiden opp i mot
sengeavdelingene. Da det samlet er 34
sengeplasser på Austjord, beregnes andel
Hospice til 8/34
Hospice benytter bl.a. kostbare
medikamenter. Driftskostnadene stipuleres
ut i fra 80 % andel lønn og 20 % andel drift.
Samtlige samarbeidsavtaler belastes med
administrative «overhead-kostnader»
tilsvarende 0,7 % av tiltakets
lønnskostnader (jfr. kommunestyrevedtak)
Følger spesifisert faktura fra Ringerike
boligstiftelse
1,5 åv. Da det samlet er 34 sengeplasser på
Austjord beregnes andel Hospice til 8/34.
2 åv. Spesielt høye krav til renhold på
Hospice på grunn av pasientenes helsetilstand med nedsatt immunforsvar.

Administrasjon

Andre driftsutgifter

Administrative
«overhead-kostnader»

Husleie
Vaktmester
Renhold

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

Kostnad «Hospice»
kr. pr. år
8 683 000

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

440 000

2 171 000

64 000

2 364 000
227 000
303 000

2
Samlet avdelingskostnad / år

14 252 000

Dette gir en kostnad på kr. 4 880,-/døgn basert på selvkostberegning.
Det er derfor med glede vi kan tilby nabokommunen å kjøpe slik tjeneste ved Austjord
behandlingssenter til kr. 4 880,-/døgn. Dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan
Austjord behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når
nabokommunen ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som
trenger f.eks. avlastning. Men vi kan, for pasientens skyld love at vi skal gjøre vårt ytterste for
at plass kan stilles til disposisjon så snart dette er mulig.
At vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune til andre pasienter når forholdene
ligger til rette for dette, gjør at behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når
senger ellers ville stå ledige. Dette innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at
nabokommunen som velger å kjøpe et slikt tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk
benyttes.
Dersom tilbudet er interessant ber vi om en snarlig tilbakemelding, slik at revidert avtale kan
utarbeides og eventuelt politisk godkjennes.

Med vennlig hilsen

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

FORSLAG

AVTALE
mellom

Hole kommune og Ringerike kommune
om kjøp av behandlingsplass ved Hospiceavdelingen
I. Bakgrunn:
Ringerike kommune opprettet i 2004 en egen Hospiceavdeling ved Austjord
behandlingssenter (Hospice Austjord). Avdelingen har totalt åtte senger. Fire av plassene
benyttes kun til formålet, mens fire av plassene utnyttes fleksibelt alt etter hvor stor
etterspørselen er til tilbudet. Pasienter innen målgruppen (alvorlig syke/døende med behov
for palliativ behandling prioriteres alltid).
Tilbudet er unikt i regionen. «Hospice-stiftelsen Angelique» har et stort engasjement i
driften av avdelingen og ovenfor nabokommunene, og har gjennom årene bidratt betydelig.
Det er derfor naturlig at nabokommunene har anledning til å kjøpe plass ved spesielle hov og
når avdelingen har kapasitet.

II. Formål:
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Ringerike kommune og Hole kommune når det
gjelder bruk av tilbudet ved Hospice Austjord.
Hospice Austjord skal formidle en tjeneste av høy kvalitet innenfor avdelingens målsetting
for pleie og behandling. Hospice Austjord har ansatt sykepleiere, spesialsykepleiere og
spesialhjelpepleiere med lang erfaring. Spesialsykepleierne har utdanning i blant annet
palliasjon, psykiatri og onkologi. Hospice Austjord har også ansatt lege i 50 % stilling med
faste dager ved avdelingen med mulighet for kontakt etter arbeidstid. Avdelingen har videre
tilknyttet fysioterapeut og diakon. Avdelingen har et tett samarbeid med palliativt team ved
Ringerike sykehus og lege fra teamet er en gang i uken til stede for medisinsk råd og
veiledning.
Hole kommune skal saksbehandle egne vedtak i forhold til egne kriterier, og avtaler
innleggelse med tildelingskontoret i Ringerike kommune. Hole kommune er selv ansvarlig for
å kreve inn eventuelle vederlag fra pasienten, i henhold til egne vedtak.

III. Betaling for opphold
Med bakgrunn i det engasjement som stiftelsen Angelique utviser, betales beregnet selvkost
for opphold (jfr. tilbud av 9.4.2015). Prisen for 2015 er satt til kr. 4 880,-/døgn. Det betales
kun for perioden f.o.m. innleggelsesdagen t.o.m. utskrivningsdagen.
Dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Hospice Austjord ikke garantere at det til
enhver tid står ledig en plass når kjøper ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt
til andre pasienter som trenger f.eks. avlastning. Men avdelingen vil, i samarbeid med
tildelingskontoret, sørge for at plass stilles til disposisjon så snart dette er mulig.

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring
Den avtale pris/døgn justeres årlig i tråd med kommunal deflator.
Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden.
Tvister
Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtalen en mulig konsekvens.

V. Avtaleperiode
Denne avtalen er gyldig for perioden 1.1.2015 til 31.12.2019
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.
Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir
vesentlig misligholdt.

Hønefoss den

Hole kommune

/ - 2015

Ringerike kommune

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4023-3

Arkiv:

Sak: 57/15
Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Vedtak i Formannskapet:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.
2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene,
slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t.
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.
2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene,
slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t.
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4023-2

Arkiv:

Sak: 17/15
Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.
2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene,
slik at målet om at Ringerikselvene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t.
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.05.2015:
Fellesforslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H, V, Krf og Frp:
Nytt punkt 2: Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre
resultatene, slik at målet om at Ringerikselvene skal ligge over
landsgjennomsnittet m.h.t. mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås,
samt for å heve gjennomsnittlig grunnskolepoeng.
Avstemming:
Rådmannens forslag, med Baksværs forslag til nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Dette som hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4023-1

Arkiv:

Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.

Sammendrag
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsresultater, læringsmiljø,
gjennomføring, spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for
kalenderåret 2014.
Den viser i hovedsak resultater på og over gjennomsnittet for fylket og landet for
læringsmiljøet i skolene. Det samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på
læringsmiljøet i skolene med tema som klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende
handlinger som mobbing.
De faglige resultatene for 2014 viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og
landet. Dette er litt svakere enn resultatene forrige års rapport viste. Avviket mellom
landssnitt og lokale resultater er størst på nasjonale prøver på 5.trinn og grunnskolepoeng
for det kullet som gikk ut av grunnskolen i 2014.
Skolene vil de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en målsetting
om at resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng for avgangselevene ligger på nivå
med fylket og landet.

Innledning / bakgrunn
Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs.
kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen. Skoleeier
oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.
Data fra Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no) benyttes hovedsakelig som grunnlag for
framstillingen. Andre datakilder som er benyttet er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)
og KOSTRA, den nasjonale elevundersøkelsen og Buskerud fylkeskommune sin
tilstandsrapport.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene.
På de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole
ble lagt ned 01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.

Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å
tilpasse sektoren de gitte rammene.
Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som
kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på
skolen. For Ringerike er resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet.
Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har
elevene prestert nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike
noe svakere enn landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de
grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig.
Det vurderes som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike
enn både i Buskerud fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i
Ringerike seg fra verken Buskerud eller landet for øvrig. Men når det gjelder
eksamenskarakterer og grunnskolepoeng er de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike i
2014 var under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Dette innebærer at satsing på de grunnleggende ferdighetene og læringsresultatene må være
et hovedmål for skolene de neste to årene. Det må satses på både kompetanseutvikling og på
videreutdanning av lærere. I tillegg vil skolene følges tett opp de disse områdene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående
skoler. Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål nådd,
og vår region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og
kommune og fylkeskommune samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i
løpet av to år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning.
Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over
landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever
som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet blitt redusert og ligger nå bare
0,7 % over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Hønefoss arena.
Læringssenteret tilbyr blant annet grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på
denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet
gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette er på linje med de
nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.

Forholdet til overordnede planer
Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin

handlingsplan for grunnskolen 2013-2015, kommunen sitt handlingsprogram 2015-2018 og
folkehelsemeldingen.

Juridiske forhold
Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.
(Opplæringsloven § 13-10)

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste
rapport ble behandlet er K-sak 13/14.

Rådmannens vurdering
Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene.
Trolig er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske
arbeidet for et godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.
De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å
forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater.
Resultatene har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette i 2014. Det er og ujevne
resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med kompetanseutvikling hos
personalet samt at elevenes resultater, og positive forventninger til disse, må etterspørres i
det daglige arbeidet i skolene.

Vedlegg
*Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 28.04.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandlere: Geir Svingheim og Magnar Ågotnes
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler året 2014. Den
inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, og spesialundervisning og
voksenopplæring. Alle resultater er fra kalenderåret 2014.
Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av det
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Tilstandsrapport for grunnskolen - 2014

1. Sammendrag
Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø og
spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk og årlige nasjonale
prøver og undersøkelser i 2014.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene. På de
sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole ble lagt ned
01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.
Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å tilpasse sektoren
de gitte rammene.
Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som kartlegges er:
Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på skolen. For Ringerike er
resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet. Arbeidet for å skape et godt
læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har elevene prestert
nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike noe svakere enn
landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de grunnleggende ferdighetene
i lesing og skriving i kompetanseutviklingen framover både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig. Det vurderes
som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike enn både i Buskerud
fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i Ringerike seg fra verken Buskerud eller
landet for øvrig. Eksamenskarakterene og grunnskolepoengene avgangselevene oppnådde i 2014 var litt
under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående skoler. Når det
gjelder gjennomføringen i videregående er Fylkeskommunens mål ikke nådd, og vår region har
utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og kommune og fylkeskommune
samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i løpet av to år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning. Ringerike hadde
en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med
flere tiltak for å redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet
blitt redusert og ligger nå bare 0,7 % over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Sjongslunden. Det tilbyr bl.a.
grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av
deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program.
Dette er på linje med de nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.
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2. Elever og undervisningspersonale
2.1.

Antall elever og lærerårsverk

Antall elever
Den første tabellen nedenfor opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober
det aktuelle skoleåret og sum årsverk for undervisningspersonalet.
Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.
Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet
og 656 timer på ungdomstrinnet.
Den andre tabellen viser elevtallsutviklingen ved de ulike skolene de siste 5 årene.

Elevtall og årsverk

Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tallet på elever

3 201

3 183

3 165

3 143

3 142

Årsverk for undervisningspersonale

290,1

293,6

292,1

296,2

271,4

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3 201

3 183

3 165

3 143

3 142

Eikli skole

183

182

192

195

198

Hallingby skole

316

305

293

290

288

Haugsbygd ungdomsskole

213

212

224

219

215

Helgerud skole

233

225

236

225

219

Hov ungdomsskule

235

214

237

240

238

Hønefoss skole

227

236

225

230

242

Kirkeskolen

80

92

90

84

91

Nes skole

45

44

43

41

34

196

185

165

151

141

57

51

56

49

Tyristrand skole

326

322

317

316

362

Ullerål skole

241

266

262

280

301

Vang skole

302

293

289

294

289

66

58

55

48

49

Veien skole

176

192

214

215

215

Veienmarka ungdomsskole

286

288

252

253

254

19

18

15

13

6

Indikator og nøkkeltall
Ringerike kommune

Sokna skole
Stranden skole (nedlagt 01.08.14)

Vegård skole

Åsbygda skole
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Vurdering
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Perioden sett under ett
viser en svak nedgang på 1,8 %. Tyristrand overtok sist høst elevene fra Stranden skole da skolen ble
lagt ned. Tendensen er ellers at byskolene Ullerål, Eikli og Hønefoss har hatt vekst, mens bygdeskolene
generelt har hatt en nedgang i elevtallet.
Den første tabellen viser og at årsverk for undervisningspersonale har gått merkbart ned siste året.
Høsten 2014 var det 25 færre lærerårsverk i Ringeriksskolen enn i 2013 i følge innrapporterte tall.
Årsaken til dette er reduserte økonomiske rammer for skolene våren 2014. Skolene måtte i hovedsak ta
denne reduksjonen på de 5 siste månedene av året for å klare å tilpsse seg de nye rammene. Det ligger
ikke an til å bli tilsvarende store reduksjoner fra høsten 2015.

2.2.

Lærertetthet

Tabellene viser gjennomsnittlig lærertetthet i skolene. Den beregnes med utgangspunkt i forholdet
mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om den gjennomsnittlige størrelsen på
undervisningsgruppen. Tallene inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet geografisk
Periode 2014-2015
Indikator og nøkkeltall

Ringerike
kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Lærertetthet 1.-7. trinn

13,9

14,2

14,0

13,4

Lærertetthet 8.-10. trinn

15,0

14,9

14,8

14,3

Lærertetthet fordelt på periode
Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Lærertetthet 1.-7. trinn

13,4

12,9

12,8

13,1

13,9

Lærertetthet 8.-10. trinn

14,4

14,2

14,9

13,9

15,0

Vurdering
Tabellen viser at lærertettheten i Ringerike kommune skolåeret 2014-15 er redusert. Den
gjennomsnittlige undervisningsgruppen i Ringerike har blitt større og på ungdomsstrinnet er den nå for
første gang større enn gjennomsnittet på fylkes- og landsplan. På barnetrinnet er den større enn på
landsplan, men omtrent likt med fylket for øvrig. Barnetrinnet har en noe høyere lærertettheten enn
ungdomstrinnet.
Denne utviklingen har sammenheng med at antall årsverk er redusert, mens elevtallet er noenlunde
stabilt. En kan og merke seg at timer til spesialundervisning inngår i tallene.
Det vil trolig ikke bli tilsvarende store endringer neste skoleår.
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3. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Undersøkelsen ble endret høsten 2013,
derfor er det bare med data fra de to siste årene. Et utvalg av spørsmålene i elevundersøkelsen er satt
sammen til indekser:

Støtte fra lærer

Vurdering for læring

Læringskultur

Mestring

Elevdemokrati og medvirkning

Mobbing på skolen

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

3.1.

Støtte fra lærer

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr
positivt resultat.
Støtte fra lærerne Trinn 7
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,5

4,5

Buskerud fylke

4,4

4,5

Nasjonalt

4,3

4,4

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,0

4,0

Buskerud fylke

4,0

4,0

Nasjonalt

3,9

4,0

Støtte fra lærerne Trinn 10
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
Tallene viser at elevenes trivsel med og opplevelse av støtte fra lærerne er stabil og god. Skolene har de
siste årene hatt et utvidet fokus på læringsmiljøet ut fra Ringerike kommune sin «Handlingsplan for
grunnskolen».
Elevene viser større trivsel med lærerne på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, noe som også er tilfellet
over hele landet.
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3.2.

Vurdering for læring

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring, egenvurdering, mål
og kriterium, framovermeldinger og tilbakemeldinger. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Vurdering for læring Trinn 7
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,1

4,1

Buskerud fylke

3,9

4,0

Nasjonalt

3,8

4,0

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,3

3,3

Buskerud fylke

3,3

3,3

Nasjonalt

3,2

3,2

Vurdering for læring Trinn 10
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
Tabellene viser at elevene i Ringerike opplever at vurderingsarbeidet i skolene er en god støtte for
læringen, særlig på barnetrinnet. Elevene i Ringerike scorer litt høyere enn landssnittet.
I prosjektet vurdering for læring skoleåret 2014-15 jobbet skolene med elevmedvikrning, bakover- og
framovermedlinger og mål og kriterium for god læring.

3.3.

Læringskultur

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre
feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Læringskultur 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,9

4,1

Buskerud fylke

3,8

4,1

Nasjonalt

3,8

4,1

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,4

3,8

Buskerud fylke

3,5

3,8

Nasjonalt

3,4

3,7

Læringskultur 10. trinn
Indikator og nøkkeltall
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Vurdering
Resultatene på denne indeksen viser at elevene opplever skolearbeidet som viktig, og noe viktigere på
ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Resultatene fra Ringerike samsvarer godt med de nasjonale tallene.

3.4.

Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Lokale mål:
Alle elever skal oppleve mestring hver dag

Mestring 7.trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,1

4,1

Buskerud fylke

4,1

4,1

Nasjonalt

4,0

4,1

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,0

4,0

Buskerud fylke

4,0

4,0

Nasjonalt

3,9

4,0

Mestring 10.trinn
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
På variabelen mestring viser elevene i Ringerike svar omtrent som gjennomsnittet for Buskerud og
landet. «Alle skal oppleve mestring hver dag» er et mål for elevene i grunnskolen i Ringerike.
Tallene er gennomgående stabile og høye med score på rundt 4 på en skala fra 1-5.
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3.5.

Elevdemokrati og medvirkning

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli
være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt
resultat.
Lokale mål:
Et velfungerende elevdemokrati er viktig både av hensyn til forståelse og trivsel, men også som et
læringsperspektiv i forhold til demokratiforståelse.

Elevdemokrati og medvirkning 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,9

4,0

Buskerud fylke

3,7

3,9

Nasjonalt

3,7

3,8

Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune skoleeier

3,3

3,3

Buskerud fylke

3,2

3,3

Nasjonalt

3,2

3,2

Vurdering
På barnetrinnet ligger resualtet for Ringerikselevene noe over landsgjennomnittet på variabelen
elevdemokrati og medviskning. På ungdomstrinnet ligger Ringerike på gjennomsnittet. Også på denne
variabelen scorer elever på barnetrinnet høyere enn på ungdomstrinnet.
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3.6.

Mobbing på skolen

Tallene nedenfor om mobbing på skolen viser andelen elever som har opplevd å bli mobbet 2 eller 3
ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen
elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken»
og «Flere ganger i uken». Andelen som opplever at de blir mobbet på skolen sier med andre ord ingen
ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.
Skala: Tallene oppgis i prosent av antall elever, jo lavere tall, dess færre opplever mobbing.
Lokalt mål:
Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestengning
på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak.

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

5,1

4,5

Buskerud fylke

4,6

4,5

Nasjonalt

5,3

4,7

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,6

4,1

Buskerud fylke

4,5

4,4

Nasjonalt

5,0

4,7

Vurdering
Elever på 7. og 10. trinn i Ringerike kommune har rapportert om et minkende omfang av mobbing de
siste årene. Tallene har gått ned både i Ringerike og i landet for øvrig. Avstanden mellom Ringerike sine
tall og landsnittet er nå liten. Fra å ha høyere tall enn landssnittet for noen år tilbake, melder elevene i
Ringerike nå om mindre mobbing eller likt med landet for øvrig.
«Trivselsplan for Ringeriksskolen» og «Folkehelsemeldingen» og det kontinuerlige arbeidet på dette
feltet er viktig også i årene framover. Trivselsplanen har nulltolleranse mot mobbing og inneholder
temaene forebygging, avdekking og håndtering av krenkende handlinger som bl.a. mobbing. Den brukes
aktivt på skolene og det rapporteres årlig på arbeidet.
Det er bra at tiltakene skolene i Ringerike arbeider med virker. Det er likevel fortsatt for mange elever
som opplever mobbing. Arbeidet mot mobbing må fortsette med uforminsket kraft.
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4. Resultater
Om Resultater
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.
I tilstandsrapporten er er disse resultatindikatorene med:

nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing, regning og engelsk

standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

grunnskolepoeng

4.1.

Nasjonale prøver 5. trinn

Nasjonale prøver kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de
grunnleggende ferdighetene slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Tabellene viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng. I år er skalaene standardiserte slik at 50 er
gjennomsnittet på landsbasis. Prøvene er nå laget slik at en nå kan måle utvikling fra et år til et annet,
slik at gjennomsnittet vil kunne variere.
På 5. trinn plasseres elevene og på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen
viser også en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer på de tre prøvene.

4.1.1.

Lesing 5.trinn

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter. Elevene skal vise at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Lokale mål:
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
Lesing 5. trinn Skalapoeng
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Lesing

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

48

50

50

50

Lesing 5. trinn Fordeling på mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

31,6

22,2

24,1

23,2

Mestringsnivå 2

46,7

51,4

50,6

50,6

Mestringsnivå 3

21,7

26,5

25,3

26,2
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Vurdering:
Elevene i Ringerike scorer i år totalt sett noe under fylkes- og landsgjennomsnittet. Det innebærer at
målsettingene ikke er nådd dette året.
Alle skolene i Ringerike vil ha fokus på grunnleggende ferdigheter neste to-årsperiode. Det settes i gang
kompetanseutvikling der målet vil være økte læringsresultater. Arbeidet med de grunnleggende
ferdigheter hos elevene vil bli vektlagt.

4.1.2.

Regning 5. trinn

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

tall

måling

statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

kan løse en gitt utfordring

kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

kan vurdere om svarene er rimelige

kan ha effektive strategier for enkel tallregning
Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Regning 5.trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Regning

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

48

50

49

50

Regning 5.trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

32,3

24,2

26,1

24,5

Mestringsnivå 2

46,0

49,7

50,2

49,5

Mestringsnivå 3

21,7

26,2

23,7

26,0

Vurdering
Ringerikselevene liger i gjennomsnitt 2 poeng under landsgjennomsnittet. Målet om at Ringerikselevene
skal ligge over landsgjennomsnittet er ikke oppnådd. Det er for mange elever som ligger på
mestringsnivå 1. Og så her har vi forventninger til arbeidet med grunnleggend ferdigheter de neste
årene. Det satses også sterkt på videreutdanning. 14 lærere tar videreutdanning i matemaikk dette eller
neste skoleår.
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4.1.3.

Engelsk 5. trinn

Prøvene i engelsk tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er
knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Engelsk 5. trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Engelsk

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

49

50

49

50

Engelsk 5. trinn - mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

32,3

24,0

25,8

24,7

Mestringsnivå 2

45,9

50,6

51,5

50,4

Mestringsnivå 3

21,8

25,4

22,7

24,9

Vurdering
Resultatene i Ringerike er omtrent som landsgjenomsnittet, men det er flere elever på mestringsnivå 1
her enn i landet for øvrig. Også her satses det på videreutdanning av lærere i tillegg til at hver skole
følger opp resultatene sine over tid.

4.1.4.

Sammenligning egne skoler 5.trinn

I tabellen under er kommunens resultater splittet opp skolevis. I år er reglene for publisering av
resultatene på de nasjonale prøvene endret. Dataene nedenfor er tilgjengelige for alle på Skoleporten.
Indikator og nøkkeltall

Lesing

Regning

Engelsk

Ringerike kommune

48

48

49

Eikli skole

53

52

52

Hallingby skole

47

47

47

Helgerud skole

46

49

51

Hønefoss skole

48

48

48

Kirkeskolen

49

49

52
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Sokna skole

47

45

44

Tyristrand skole

48

48

46

Ullerål skole

46

53

53

Vang skole

49

48

48

Vegård skole

42

41

38

Veien skole

48

45

50

Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres på Skoleporten

Vurdering
Det er den del spredning på de ulike skolenes resultater på de nasjonale prøvene, uten at klare tendenser
kommer fram. Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan
være variasjoner fra år til år.
Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasse sin utvikling og er et hjelpemiddel til å sette i
verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å finne forbedringspunkter hos
eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra målsettinger gitt i kommunens
Handlingsprogram 2015-2018.

4.2.

Nasjonale prøver ungd. trinn

Nasjonale prøver skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den
grunnleggende ferdighetene slik dee er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Tabellene viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng. I år er skalaene standardiserte slik at 50 er
gjennomsnittet på landsbasis. Prøvene er nå laget slik at en nå kan måle utvikling fra et år til et annet,
slik at gjennomsnittet vil kunne variere.
På ungdomstrinnet plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest.
Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

4.2.1.

Lesing 8.trinn

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
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Lesing 8.trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Lesing

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

49

50

49

50

8.trinn - Mestringsnivå
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

10,0

8,3

9,4

8,8

Mestringsnivå 2

21,7

17,6

18,8

17,8

Mestringsnivå 3

42,4

41,1

41,2

40,7

Mestringsnivå 4

17,2

22,1

20,7

21,6

Mestringsnivå 5

8,6

10,8

9,9

11,0

Vurdering
Elevenes prestasjoner er likt med fylkesnivået og tett opp til landsgjennomsnittet. Målet om at
Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet er ikke oppnådd. Det er noe flere elever i Ringerike
som som ligger på mestringsnivå 1 enn ellers i landet, men avviket fra de nasjonale tallene er mindre
enn på 5. trinnet. Alle ungdomsskolene deltar i prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling. Det settes det fokus
på grunnleggende ferdigheter, og alle skolene vil ha disse i fokus de neste årene. Målet er at den
satsingen skal kunne sees igjen i forbedrede resultater hos elevene.

4.2.2.

Nasjonale prøver regning 8.trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
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Regning 8. trinn
Indikator og
nøkkeltall

Ringerike kommune
skoleeier

Kommunegruppe
13

50

50

Regning

Buskerud Nasjonalt
fylke
50

50

Regning 8. trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

8,4

9,5

10,9

10,3

Mestringsnivå 2

25,2

21,0

22,8

21,9

Mestringsnivå 3

37,8

37,3

35,7

36,9

Mestringsnivå 4

18,5

21,7

20,9

20,9

Mestringsnivå 5

10,1

10,4

9,7

10,1

Vurdering
Ringerikselevene oppnår resultater på nivå med fykes- og landsgjennomsnitt, men Ringerike kommune
har færre elever på laveste mestringsnivå enn gjennomsnittet. Igjen ser vi at resultatene i år er bedre på
ungdomstrinnet enn på 5. trinn, men dette kan variere fra år til år.

4.2.3.

Engelsk 8.trinn

Engelskprøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er
knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Engelsk 8. trinn
Indikator og nøkkeltall
Engelsk
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Engelsk 8. trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune
skoleeier

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke Nasjonalt

Mestringsnivå 1

9,5

8,4

10,3

9,3

Mestringsnivå 2

24,7

18,1

20,0

19,3

Mestringsnivå 3

37,1

40,4

39,6

40,3

Mestringsnivå 4

21,2

21,1

19,5

19,9

Mestringsnivå 5

7,4

12,0

10,6

11,2

Vurdering
Resultatene på nasjonale prøve i engelsk for 8. trinn ligger nær fylkes- og landsgjennomsnittet, men med
noe færre elever på det høyeste mestringsnivået.

4.2.4.

Sammenligning egne skoler 8.trinn

Nasjonale prøver 8.trinn
I tabellen under er kommunens resultater splittet opp. I år er reglene for publisering av resultatene på de
nasjonale prøvene endret. Dataene nedenfor er tilgjengelige for alle på Skoleporten.
Indikator og nøkkeltall

Lesing

Regning

Engelsk

Ringerike kommune

49

50

49

Hallingby skole

46

46

45

Haugsbygd ungdomsskole

52

54

50

Hov ungdomsskole

48

49

49

Sokna skole

45

47

45

Tyristrand skole

45

47

45

Veienmarka ungdomsskole

49

50

51

Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten

Vurdering:
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8.trinn høsten 2014 ligger tett opp til de nasjonale resultatene.
Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor grad sees på som barnetrinnets resultater.
Det er god del spredning i resultatene fra skole til skole. Resultatene dette året er bedre for elevene ved
skoler nær sentrum enn for de omkringliggende 1.-10. skolene. Men dette kan variere fra år til år, og på
9. trinn, som også har nasjonale prøver, var de beste resultatene ved Tyristrand skole.
Alle skolene har som mål å bedre siner resultater og jobber med dette som en del av satsingen på
grunnleggende ferdigheter de neste årene.

4.2.5.

Nasjonale prøver 9.trinn

I tabellen under presenteres tallene fra de nasjonale prøvene på 9. trinn. Elevene på 9. trinn har de
samme prøvene som 8.trinn.
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Indikator og nøkkeltall

Lesing

Engelsk

Nasjonalt

54

53

Buskerud fylke

54

53

Ringerike kommune

53

53

Hallingby skole

53

54

Haugsbygd ungdomsskole

56

55

Hov ungdomsskole

53

53

Sokna skole

48

51

Tyristrand skole

56

59

Veienmarka ungdomsskole

49

51

Vurdering:
Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.
Ringerikselevenes totalscore nokså lik landsgjennomsnittet, men med noe variasjon fra skole til skole. En
skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år for det kan være store årsvariasjoner på
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner skolenes resultater for 8. og 9. trinn i forhold til
kommune- og landssnittet.

4.3.

Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. Denne
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:
1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
Karakterer 10 trinn 2014
Indikator og nøkkeltall

Ringerike
kommune

Kommunegruppe
13

Buskerud
fylke

Nasjonalt

Norsk hovedmål skriftlig
eksamen

3,2

3,5

3,5

3,4

Norsk hovedmål standpunkt

3,7

3,9

3,8

3,8

Matematikk skriftlig eksamen

3,0

3,0

2,9

3,0

Matematikk standpunkt

3,5

3,6

3,5

3,5

Engelsk skriftlig eksamen

2,9

3,7

3,5

3,7

Engelsk skriftlig standpunkt

3,7

4,0

3,9

3,9
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Vurdering
Tabellen viser at elevens score i 2014 er ca en halv karakter lavere til eksamen enn til standpunkt. Denne
nasjonale tendensen gjelder også i Ringerike. Her er resultatene i matematikk på linje med de nasjonale
tallene, mens resultatene i norsk og engelsk er noe lavere enn landsgjennomsnittet.

4.4.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Ringerike kommune

38,5

38,7

38,4

39,5

38,3

Kommunegruppe 13

39,7

40,0

40,0

40,1

40,5

Buskerud fylke

39,7

39,9

39,8

40,5

40,0

Nasjonalt

39,8

39,8

39,9

40,0

40,3

Vurdering
Ved avslutningen av den 10 årige grunnskolen er oppnådde grunnskolepoeng for avgangselevene i
Ringerike over tid litt under landsgjennomsnittet. En litt spesiell tendens er det i 2014 da
gjennomsnittlige grunnskolepoeng økte i alle fylker i landet så nær som Buskerud. Når det gjelder tallene
for Ringerike, så der det en tilbakegang fra året før, og kommuneresultatene er to poeng under det
nasjonale snittet. Tendensen er at selv om elevene
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5. Gjennomføring
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

5.1.

Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.
Elever som gikk over til videregående opplæring 2013
Indikator og nøkkeltall

Elever (16 år) som er registrert i
videregående opplæring samme år som
avsluttet grunnskole

5.2.

Ringerike
kommune
skoleeier

Kommunegruppe
13

Buskerud Nasjonalt
fylke

97,6

97,9

97,9

Gjennomføring i videregående skole

Dette kapitlet bygger på Tilstandsrapport 2014 for videregående opplæring i Buskerud, utgitt av
Buskerud fylkeskommune.
Tabellen under viser andel av elevene som har gjennomført og bestått videregående skole etter 5 år.

Side 20 av 25

Tilstandsrapport for grunnskolen - 2014

Beskrivelse og vurdering
Tallene for 2013 i gjelder gjennomføringsgrad for kullet som begynte i videregående opplæring i 2008 og
som ble målt fem år etter i 2013. Samlet har Buskerud 72 % fullført og bestått etter fem år, målt for
2013 medregnet gjennomføringen i private videregående skoler som også er inkludert i kommunetallene.
Måltallet for gjennomføring i Buskerud og nasjonalt er satt til 75 % i 2015. Måloppnåelse i 2015 krever
en høyere gjennomføringsprosent i de folkerike kommunene. Over en 7-års periode er det svingninger fra
årskull til årskull; men mindre svingninger i folkerike kommuner enn i kommuner med lavere folketall.
Ringerike kommune sitt måltall på 70 % ligger litt over Drammen, Eiker og Modum, men under
fylkessnittet. Tallet var uendret fra 2012 til 2013, og har vært både lavere og høyere perioden.
Grunnskolen og de videregående skolene har både egne tiltak for økt gjennomføring og tiltak i samarbeid
med kommunene.
Av de som ikke har fullført er det elever som sluttet, ikke bestått, manglet vurdering i ett eller flere fag,
hadde alternativ plan, eller som fortsatt er i videregående skole..
Mer detaljer om gjennomføringen i videregående skole kan en finne i fylkeskommunens Tilstandsrapport
for Kunnskapsskolen i Buskerud

5.3.

Elever med spesialundervisning

Diagrammene i dette kapitelet er basert på tall fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem). De viser
hvor stor del av elevene i Ringerike kommune som får spesialundervisning og hvordan
spesialundervisningen fordeler seg på årstrinn i Ringerike sammenlignet med landet for øvrig.

Elever som mottar
spesialundervisning 2009-2014
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

11,03 11,5 11
Prosent

9,11

8,7

7,64

Ringerike

8,62 8,6 8,3
7,87 8,42

8

Landet
Kilde: GSI / SSB
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Andel av undervisningstimene til spesialundervisning i %
brukt på spesialundervisning
År
Landet
Ringerike
2009-10
17,1
14,0
2010-11
17,9
17,3
2011-12
18,3
18,9
2012-13
18,0
17,0
2013-14
17,8
18,9
2014-15
17,5
14,3
Kilde: GSI /SSB

Beskrivelse og vurdering
Det første diagrammet viser at 8,7 % av elevene i Ringerike kommune mottare spesialundervisning
skoleåret 2014-15. Det er 0,7 % over gjennomsnittet for landet. Både i landet og i Ringerike har det vært
en nedgang i antall elever som mottar spesialundervisning de siste tre årene, ette fler års øking.
Forskjellen er at Ringerike hadde både en sterkere økning og større reduksjon enn landet for øvrig i den
siste 6-årsperioden.
Tabellen viser 14,2 % av lærertimene i Ringerike går til spesialundervisning. Det er noe lavere enn
landsgjennomsnittet. Denne prosentdelen har vært en god del høyere den siste perioden, men er også
redusert siste året. Utviklingen stemmer overens med at færre elever mottar spesialundervisning. Det
innebærer at det har vært en dreiing i ressursbruken fra spesialundervisning til ordinær opplæring.
Det har vært et mål i arbeidet med spesialundervisning at flere elever får tilredsstillende utbytte av
ordinær opplæring og at antallet elever med spesialundervisning nærmer seg landsgjennomsnittet.
Dette målet er ennå ikke nådd ennå og området vil derfor ha fortsatt fokus neste år. Skolene,
skolelederne, PPT og skoleadministrasjonen samhandler lokalt om:




bevisstgjøring på hva som er spesialundervisning og hva som er ordinær undervisning
gjenomgå rutiner og prosedyrer knyttet til spesialundervisning
kompetanseutvikling for ansatte i grunnleggende ferdigheter som kan forebygge senere
spesialundervisning
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6. Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet i januar inn i nye lokaler i Hønefoss Arena. Da er all aktivitet og
undervisning samlet på ett sted, og de nye lokalene gir et godt grunnlag for arbeide de neste årene.
Spesialundervisning
Opplæringen gis i data, lesing og skriving, engelsk, matematikk og praktisk regning, allmennkunnskap,
kommunikasjon og strategier for mestring av dagliglivet. Kurs og enkelttimer gis over kortere eller lengre
perioder. I tillegg tilbyr skolen logopeditjeneste.
Grunnskole
Alle elevene som mottar grunnskoleopplæring er minoritets-språklige og flere planlegger å ta
videregående opplæring etterpå. I tillegg til grunnskolefagene har det vært tilbud i data og grunnkurs..
Mange minoritetsspråklige elever mangler basiskunnskaper i flere fag. Derfor gir Læringssenteret også
grunnskoletilbud på lavere nivå (1-7.trinn) i fagene norsk, matematikk, engelsk og
naturfag/samfunnsfag. Dette tilbys både grunnskoleelever og introduksjonsdeltakere.
Det har vært en økning av deltakere som tar grunnskolefag, spesielt eksamensrettet grunnskole.
Norsk og samfunnskunnskap
Nye deltagere er i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR), ankommet Norge etter 1. september 2005. Rett
og plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap ble 1.1.2012 endret til rett og plikt til 600 timer. NAV
har i visse tilfeller gitt tilskudd til støtte til norskopplæring for deltakere som ikke har rett på gratis
norskopplæring.
Det interkommunale samarbeidet med Hole og Jevnaker fortsetter uten endringer på
samarbeidsavtalene. Det er en nedgang i antall deltakere av innvandrere fra alle tre kommunene i 2014
sammenlignet med 2013, noe som igjen gjenspeiler seg i lavere inntekter/tilskudd enn forventet. Antall
arbeidsinnvandrere som går på kveldskurs har også sunket de siste to årene.
Deltakere som har behov for 50 timer samfunnskunnskap sendes til Drammen. Deltakerne kan melde seg
på kurs (25 timer) som går i høstferien, vinterferien og i sommerferien.
Våren 2014 ble det innført obligatoriske digitale norskprøver i norsk og samfunnskunnskap. Før ble disse
prøvene avlagt i regi av Folkeuniversitet, men nå er kommune selv pålagt ansvaret ved gjennomføringen.
Introduksjonsprogram for flyktninger
Programmet går over to år og inneholder språkopplæring, kunnskap om arbeidslivet og det norske
samfunnet rettet mot jobb og skole, deltakelse helt eller delvis i grunnskole for voksne, og
helsefremmende tiltak som bl.a. ukentlige treninger.
Noen deltakere har vært ute i språkpraksis og arbeidspraksis i kommunale og private bedrifter. Det er
etablert samarbeid med Menova der introduksjonsdeltakerne arbeider 3 uker i sommerferien. I tillegg har
Frivilligsentralen i Ringerike i samarbeid med Læringssenteret opprettet et aktivitetstilbud for
flerkulturelle kvinner. Hvalsmoen transittmottak har også tatt inn en del elever i arbeidspraksis.
En utfordring i introduksjonsprogrammet er å skaffe nok praksisplasser.
55 % av deltakerne i programmet gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette
er på linje med de nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.
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7. System for oppfølging (internkontroll)
Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene











Kvalitetssystem for grunnskolen, oktober 2010
Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene
Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 med videreføring av arbeidet med læringsmiljø og fokus på
vurdering
Oppfølging av resultater på nasjonale prøver
Rektorsamlinger hver måned
Lederavtaler
Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer.
Årsrapporter fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater
Dialogmøter med skolen (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene
Årlig tilstandsrapport til politisk behandling i hovedkomite og kommunestyre

Nasjonale prøver
Resultatene fra nasjonale prøver blir gjennomgått på rektormøte. Alle skolene har en intern prosess der
de vurderer resultatene i et 4-årsperspektiv og sender inn rapport og plan for videre arbeid. Resultatene
blir fulgt opp på samme måte årlig.
Årsrapportene
Skolene utarbeider årsrapporter som gjenspeiler og viser skolens arbeid på nasjonale og kommunale
prioriterte områder. Dette er rektors årsmelding til skoleeier. Skriftlig tilbakemelding gis til skolene.
Dialogmøter (tilsyn) med skolene
Det gjennomføres dialogmøter med 1/3 av skolene årlig. Skolen får skriftlig varsel om møtet og hvilke
tema som skal berøres. Møtet gjennomføres med deltakelse fra ledelse, ansatte, foreldre og elever.
Skolen får skriftlig tilbakemelding og Hovedkomiteen for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene og
får tilbakemelding fra dialogmøtene.
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8. Konklusjon
Elevtallet har vært svakt nedadgående i 5 årsperioden. Antall lærerårsverk har vært stabil i perioden
fram til det siste året, men gått markert ned dette skoleåret grunnet reduserte rammer til skolesektoren.
Det er og en skole mindre dette året etter at Stranden skole er lagt ned, noe som er til hjelp for å klare
de reduserte rammene.
Eleven viser også i år god trivsel og motivasjon i og melder fortsatt om mindre mobbing på 7. og 10.
trinn i elevundersøkelsen enn tidligere. De gjennomførte tiltakene de siste årene ser ut til å ha effekt,
men arbeidet på dette feltet må fortsette som før.
Skolene i Ringerike kommune kan melde om resultater i 2014 noe under eller likt med
landsgjennomsnittet. Over tid har elevene i Ringerike prestert i hovedsak likt med resten av landet på de
nasjonale prøvene, med litt variasjoner fra år til år og fra skole til skole.
I 2014 ligger resultatene på 8. og 9.trinn nokså likt med landsgjennomsnittet, mens 5. trinn noe under
landsgjennomsnittet. Dette blir fulgt opp ved at den enkelte skole vurderer resultatene og det lages
handlingsplaner ut fra dette. Det er og satt kommunale mål for de nasjonale prøvene i Handlingsprogram
2015-2018, og det satses på etterutdanning av lærere i lesing og regning og videreutdanning særlig i
fagene matematikk og engelsk.
Antallet elever i Ringerike som får spesialundervisning nærmer seg nå landsgjennomsnittet. Etter en
kraftig oppgang i antall elever som fikk spesialundervisning for noen år siden, har veksten stoppet opp og
det siste året har det vært en klar nedgang i andelen av elever som mottar spesialundervisning. Dette er
en ønsket utvikling og kan skyldes systematisk og godt arbeid på skolene og med tilpasset undervisning,
samt en endret ressursfordelingsmodell. Nå får skolene er ramme som i hovedsak også omfatter
ressurser til spesialundervisning.
Det vil de neste åra fortsatt bygges opp kompetanse i sentrale skolefag ved at lærere får videreutdanning
i sentrale fag. Den brede satsingen på læringsmiljøet med fokus på klasseledelse og relasjoner mellom
elever og tilsatte synes å ha bidratt til trivsel, motivasjon for læring, økt læringsutbytte og opplevelse av
mestring. Etter det siste fokuset på vurdering for læring, satses det nå på grunnleggende ferdigheter i
neste to-årsperiode. Målet med det er bedre ferdigheter i lesing og regning for elevene i Ringerike.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/265-9

Arkiv: PLN 386

Sak: 59/15
Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.
Vedtak i Formannskapet:
Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende
planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen –
Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt
29.06.1995.
Behandling i Formannskapet 12.05.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/265-8

Arkiv: PLN 386

Sak: 37/15
Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende
planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen –
Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt
29.06.1995.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 14/265-7

Arkiv: PLN 386

Detaljregulering 0605_386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs
behandling av plan.
Forslag til vedtak:
Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende
planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen –
Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt
29.06.1995.

Sammendrag
Planforslaget fremmes for å løse trafikale utfordringer i det særlig ulykkesbelastede
Hønenkrysset. Området planen omfatter er komplisert med sterke jordbruks,
landskaps og kulturhistoriske interesser i tillegg til stor trafikk. Det er jobbet med å
finne kompromisser som ivaretar de ulike interessene og trafikksikkerheten for både
myke og harde trafikanter.
Det tas sikte på en rask iverksetting av tiltaket med start av utgravning av registrerte
kulturminner i 2015.

Innledning / bakgrunn
Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store
problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser
fra Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er
problematisk. Det har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset. I tillegg har
det vært mange ulykker med materielle skader.
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål:
o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta
venstresvingbevegelser.

o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg som knyttes sammen med eksisterende
kulvert for trygg kryssing av E16.

Tidligere behandlinger og vedtak
Forslaget til reguleringsplan "E16-Hønenkrysset er utarbeidet av Statens Vegvesen med
hjemmel i Plan og Bygningsloven § 3-7. Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av
oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag og er ansvarlig for å legge planforslaget ut til
høring og offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart. Ringerike Kommune
sendte inn politisk og administrativ høringsuttalelse ved offentlig ettersyn. Politisk ble det
presisert at Hovedkomiteen var spesielt opptatt av at sikkerheten til myke trafikanter
ivaretas.

Beskrivelse av saken
Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien munner ut i E16 Osloveien.
Trafikk fra fv.241 har vikeplikt. Det er stor trafikkmengde i krysset (Årlig Døgntrafikk-ÅDT
ca15 000 på E-16 og 5200 på fv.241)
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av
Hønenkrysset. Alvorligste skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15
personer.
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241.
Gang- og sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for
dagens Hønenkryss.
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til
sammen fire holdeplasser.
Området planen omfatter er et svært viktig område, både kulturelt, historisk, estetisk og
landbruksmessig. Planforslaget innebærer omdisponering av svært verdifullt jordbruksareal
som i dag er del av Norges største eplehage.
Planen forsøker å rette opp forholdene for kjørende, myke trafikanter og kollektivtrafikk
gjennom etablering av rundkjøring med omkringliggende nye gang/sykkelveier og
busslommer.

Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget medfører endring av eksisterende planer nr.236 GS Hønen –Åsavegen, vedtatt
29.09.1994 og 267 GS Hønen-Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. Planforslaget tar sikte på å
knytte seg til eksisterende anlegg bygget etter disse planene og anses ikke å komme i
konflikt med dem.

Endringer etter forslag til offentlig ettersyn
Planforslaget er endret ved at registrerte kulturminner er tatt inn i plankartet. Det er også
gjort endring ved at forslag til kombinert formål ved Hønen Handel er endret til at gjeldende
føringer i kommuneplanen skal videreføres.

Kartet er også oppdatert med siktlinje og presisering av tillatt kjørebevegelser i
driftsatkomster. Busslommen som lå på avkjøringsrampa til Hadelandsveien (fv.241) er
fjernet i nytt forslag. Begrunnelsen for dette er at det i møter med bussaktør fremkom at
behovet var lite samtidig som busslommen kan skape tvil om hvor man skal stille seg for å
ta buss til Haugsbygd. Med forslaget som legges frem må eventuelle busser som skal inn på
Hadelandsveien kjøre om rundkjøringa for å betjene passasjerene.
Holdeplass på nordsiden av E16 er i plankartet endret ved at areal til sykkelparkering er tatt
inn.
Bestemmelsene er oppdatert og endret for å ivareta hensynet til støy, kulturminner,
sykkelparkering og rekkefølgekrav.

Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 – 26.06.2014. I samme
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg sammen med uttalelser til begrenset
høring av planforslaget.
Som følge kulturminneregistreringer samt endring av formål som omfatter Hønen Handel
ble det nødvendig å gjennomføre en begrenset høring av planforslaget. Høringen ble
gjennomført i perioden 22.12.2014-20.02.2015.

Innsigelser
Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller
statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.

Forholdet til overordnede planer
Områdene som reguleres er i overordnede planer avsatt til vegkryss, gangvei og LNF-R.
Kommuneplanens bestemmelser krever at det utarbeides reguleringsplan med
landskapsanalyse før det tillates nye byggetiltak ved Norderhov kirke. Det anses at
reguleringsforslaget ikke utløser dette kravet, men det er likevel et signal om at innpasning
av prosjektet må vies spesiell oppmerksomhet.
Jordlova
Totalt medfører planforslaget en omdisponering av dyrka areal på ca 12 dekar, hvorav ca
2dekar skal nyttes til midlertidig anleggsområde og tilbakeføres når anleggsarbeidene er
ferdigstilt. Det permanente arealbeslaget blir dermed ca 10dekar. Områdene som
omdisponeres er del av eplehagen og tilhører noe av de mest produktive områdene på
Ringerike. Det er gjort et omfattende arbeid av Statens vegvesen for å plassere
driftsatkomster i samråd med grunneier. Målet har vært å gi best mulige forutsetninger for
en effektiv atkomstløsning som tillater effektiv drift av arealene.
Til tross for de klare negative konsekvensene for landbruket anser rådmannen at situasjonen
i dagens kryss er så negativ, både trafikksikkerhetsmessig og i forhold til kapasitet, at
arealbeslaget må aksepteres. Det har i en årrekke blitt jobbet med ulike kryssløsninger og

tidligere forslag som har ligget nærmere dagens kryss og medført mindre arealbeslag har
dessverre ikke vært mulig å løse trafikksikkert grunnet høybrekket og sikten på stedet.
Naturmangfoldloven
Områdene som berøres av planen er i dag nyttet til vei eller dyrket mark. Tiltaket er utredet i
forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§
8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige kartdatabaser
og befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet. Naturbase
viser området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9
Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og
Formannskapet.
Frigivelse og utgraving av kulturminner betinger vedtatt plan for området kulturminnene
befinner seg i.

Økonomiske forhold
Det er ikke kjent at anlegget vil medføre økte kostnader for kommunen.

Rådmannens vurdering
Innkomne merknader
Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 4.

Samlet vurdering
Rådmannen anser at forslaget ikke løser en del forhold vedrørende myke trafikanter,
kollektivtrafikk og arealbruk på en ideell måte, men at det i forslaget er gjort en del
kompromisser for å få til en så god løsning som mulig. Planområdet berører mange sterke
interesser og det er utfordrende å finne gode løsninger.
Forslagstiller har hatt stort fokus på å finne løsninger som tillater en effektiv drift og
atkomst for tilliggende jordbruksarealer som berøres av planen. Beslaget av jordbruksareal
er i seg selv uheldig, men foreslått løsning antas ikke å forverre driftsmulighetene i vesentlig
grad.
Det ble i høringen gitt sterke føringer om at myke trafikanter skulle ivaretas spesielt.
Rådmannen anser at forslaget som fremmes ikke gir en ideell situasjon for myke trafikanter.
Særlig anses avkjøringsrampa fra E16 til Hadelandsveien som problematisk. Vegvesenet har
begrunnet ønsket om å beholde avkjøringsrampen med at det vil gi luker som bedrer
avkjøringsforholdene i rundkjøringen fra Hadelandsveien i retning Hønefoss.
Avkjøringsrampa vil også kunne bidra til å bedre kapasiteten i rundkjøringa noe som kan gi
mindre stans i bakken opp mot rundkjøringa på særlig trafikkerte dager.

For å bedre forholdene for myke trafikanter legger planforslaget opp til opphøyede
tilrettelagte og belyste krysningspunkt. Det legges ikke opp til å etablere gangfelt med
striper.
Avkjøringsrampen fra E16 reduserer muligheten for å få området til å fremstå som en del av
bakenforliggende kulturlandskap. Forslaget som legges frem inneholder imidlertid
illustrasjon av grøntområder og krav om plan for ytre miljø for å ivareta estetiske hensyn.
Det vil i det videre arbeidet være viktig å se utformingen og estetisk uttrykk i sammenheng
med området. Rådmannen forventer at Vegvesenet viderefører sin dialog med riksantikvaren
for å sikre at utformingen ikke bare blir estetisk bra men også passer inn i omgivelsene.
Planforslaget tar sikte på å løse et av de mest belastede kryssene i kommunen. Det har i over
et tiår blitt jobbet med å se på løsninger for å bedre forholdende og rådmannen ser forslaget
som fremmes som en god kompromissløsning. Det er tidligere beregnet at selv med bygging
av ny E16 vil trafikken i dette krysset i fremtiden bli så stor at det vil være behov for tiltak.
Ringerike kommune har ved gjentatte anledninger bedt om at det sees på en løsning for
krysset og rådmannen ser svært positivt på at Statens vegvesen har løftet saken og fremmet
forslag til detaljregulering.
Inntil videre vil området være del av skoleveien for elever ved Kirkeskolen. Rådmannen
anmoder derfor om tett oppfølging av situasjonen i perioden etter bygging av krysset for å
avdekke og utbedre eventuelle usette faremomenter som ikke har kommet fram i
reguleringsprosessen.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering 0605_386
E16 Hønenkrysset vedtas.

Saksdokumenter
1. Plankart 0506_386, målestokk, merket ”2.gangsbehandling”
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”
3. Planbeskrivelse datert 23.02.2015
4. Illustrasjonsplan
5. Illustrasjon av bevegelsesmønster myke trafikanter
6. Illustrasjon av terrengbehandling/beplantning
7. Sammendrag av høringsuttalelser
8. Høringsforslaget; plankart
9. Høringsforslaget planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser
10. Saksframlegg til politisk uttalelse, HMA.
11. Saksprotokoll til politisk uttalelse, HMA 05.06.2014, sak 72/14
12. Reguleringsplan nr 236, G/S Hønen - Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 (gjeldende/tidligere
plan)*
13. Reguleringsplan nr 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995
(gjeldende/tidligere plan)*
14. Høringsuttalelser offentlig ettersyn **
Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014
Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014
Ringerike kommune 26.06.2014
Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014
Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,v/Fredrik C. Hildisch 15.05.2014

Johan Borgnes 30.04.2014
15. Høringsuttalelser begrenset ettersyn**
Riksantikvaren 09.02.2015
Buskerud Fylkeskommune, 16.02.2015
Fylkesmannen i Buskerud, 19.02.2015
Ringerike kommune, 23.02.2015
16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser.*
17. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*
*Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og finnes på kommunens hjemmesider.
Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse.
** Vedlegg er del av saken som i tråd med planprosess etter PBL§3-7 er håndtert av Statens
vegvesen. Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse.

Ringerike kommune, 24.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl
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BESTEMMELSER
0605_386 detaljregulering for ”E16 HØNENKRYSSET”
2 GANGS BEHANDLING
Utarbeidet AV Statens Vegvesen, 27.03.2015
Revidert av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning 09.04.2015
Planen er utarbeidet etter PBL § 3.7 som innebærer at Statens Vegvesen har ansvar for planprosessen frem til
sluttbehandling
Offentlig høring 15.05.2014-26.06.2014
2.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr
endring
01

dato

sign

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

§1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.
Planen skal legge til rette for bedre fremkommelighet for kjørende som skal foreta
venstresvingbevegelser, samt redusere risiko for ulykker i krysset. Planen skal også ivareta
kollektivtrafikk, gående og syklende.

§2 REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5:
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen)
1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2):
- Kjøreveg (offentlig/ felles)
- Gang- og sykkelveg/fortau
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Kollektivholdeplass/Lehus/Sykkelparkering
2. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5):
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag
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3. Områdebestemmelser
- Midlertidig anleggsbelte
- Riggområde
- Bestemmelsesområde – kulturminner som frigis
§ 3. HENSYNSSONER
I planområdet er det regulert følgende hensynssoner, jfr. PBL § 12-6:
Sikringssone: Frisikt (H-140)
§ 4. FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.
§ 4.1 Avkjørsler
Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg tomta skal ha atkomst er
bindene. Ved justering av plassering må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med
kryss, kurvatur, frisikt og lignende. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I
tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller i
felles adkomst. Ny avkjørsel til Gnr / Bnr 39/203 skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel
endres til driftsavkjørsel.
§ 4.2 Kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet gjøres utforutsette funn av
automatisk fredete kulturminner, må arbeide straks stanses og kulturvernmyndighetene i Buskerud
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.
§ 4.3 Bruk av matjord
Matjord innenfor eksisterende jordbruksarealer, som fjernes i forbindelse med anleggsarbeidet, skal
benyttes til forbedring av annen dyrka mark eller dyrkbar mark til matproduksjon.
§ 4.4 Universell utforming
Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, slik at de kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2)
5.1 Kjøreveger
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveg. Offentlig kjøreveg skal belyses. Avkjørsler som legges
om eller justeres, skal etter ferdigstillelse være private veger. Gjelder også driftsavkjørsler.
5.2 Gang- og sykkelveg / fortau
Områdene skal benyttes til offentlig veg for gående og syklende. Områdene skal belyses. Områdene
skal tilpasses eksisterende vegsystem for gående og syklende.
5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg
Områdene skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til veganleggets tekniske
infrastruktur, konstruksjoner, gangareal, grøfter og restarealer. På restarealer skal all asfalt fjernes, og
restarealene skal tilsås med gress.
Dersom det i avtale med grunneier blir enighet om omdisponering av et definert areal på områdene
annen veggrunn – tekniske anlegg, kan arealformålet endres fra offentlig til privat.
På Fv.241 skal det anlegges tilrettelagte krysningspunkt som forbinder holdeplassene, På
avkjøringsrampen skal det anlegges tilrettelagt krysningspunkt som forbinder gs-vegene.
Krysningspunktene skal anlegges som modifisert fartshump med forsterket belysning.
Forstøtningsmur langs Fv.241 skal ha utførelse i natursteinsmaterialer, og det skal legges vekt på
estetikk for ferdig oppsatt forstøtningsmur.
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal
Området skal være offentlig, og benyttes til skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur
knyttet til veganlegget, grøntanlegg. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det
komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på estetikk,
formgiving og beplantning som ivaretar stedets identitet og karakter. Det skal utarbeides o-tegninger,
illustrasjonsplaner og beplantningsplaner som skal sikre at området blir attraktivt og får en tiltalende og
estetisk utforming.
5.5 Kollektivholdeplass / Plattform / Lehus
Områdene er offentlig. Det kan tillates oppføring av lehus. På holdeplass langs E16 Hønensvingen i
retning Hønefoss skal det være både lehus og sykkelparkering.

§ 6 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER
6.1 Landbruksformål (LNFR)
For området skal bestemmelsene i vedtatt kommuneplan fortsatt gjelde.

§ 7 Bestemmelsesområder (plan- og bygningsloven § 12–7)
a) Midlertidige anlegg og deponiområder (MAD)
Områder med midlertidig anleggs- og deponiområder er vist med sort stiplet skravur oppå
andre formål. Disse områdene kan benyttes til anlegg- og deponiområder så lenge
anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidene er utført skal arealene istandsettes.
Bestemmelsene om de midlertidige anleggs- og deponiområdene opphører når kommunen
har fått melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt. Innenfor anleggsbelte kan det
utføres permanente terrengtilpasninger. Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn
høyst nødvendig. Områdene skal være istandsatt før anlegget tas i bruk eller så snart som
mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid.
b) Riggområde (MARD)
Innenfor det midlertidige riggområdet kan det oppføres midlertidige brakkerigger, midlertidige
verksted- og lagerbygninger, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg m.m. Anlegg- og
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til
sjenanse for omgivelsene. Riggområdet skal etableres på duk for å bevare underliggende
grunn. Innen 1 år etter at området har blitt benyttet til anleggsområde skal det ryddes, alt av
anleggsmateriale, maskiner, brakker og annet utstyr skal fjernes. Arealer som omfattes av Otegninger og illustrasjonsplaner skal opparbeides og ferdigstilles i henhold til disse som en del
av det komplette og totale anlegget.

§ 8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for parkerte kjøretøy, sikthindrende vegetasjon,
gjerder, snø mm. slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
a) Før anleggsstart skal det utarbeides en plan som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet i
anleggsperioden for biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det skal tas ekstra hensyn
til sikkerhet for myke trafikanter, særlig skolebarn.
b) Før anleggsstart skal det utarbeides plan for støytiltak på bolig Gnr/Bnr 39/2 «Gartnerboligen»
og på boligdelen av bygning tilhørende Gnr/Bnr 39/203 for å sikre at krav/anbefaling til støy i
følge T-1442/2012 (PBL § 12-7 nr. 3) blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt
under gjennomføringen av prosjektet.
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c) Tilbud om støyskjerming skal gis der grenseverdiene i T1442/12 overskrides. Støytiltak skal
være ferdigstilt før anlegget tas i bruk.
d) Før anleggsstart skal det utarbeides plan for Ytre miljø for å sikre at føringer og krav for det
ytre miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under gjennomføringen av
prosjektet. Planen skal også redegjøre for behandling av overvann dersom det ikke utarbeides
egen plan for overvannshåndtering.
e) Opparbeidelse av grøntarealer og istandsetting av restarealer på "annen veggrunn tekniske
anlegg" skal være ferdigstilt før anlegget tas i bruk. Dersom istandsetting av arealene kommer
i konflikt med alternativ bruk til trafikkavvikling i anleggsperioden skal opparbeidelse skje
senest ett år etter at anlegget tas i bruk.
f)

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredete bosetningssporene som er markert som bestemmelsesområde #1,
#2 og #3 i plankartet. Kulturminnene har ID 180033, 180035 og 180040.
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

g) Før anleggsarbeidene kan igangsettes skal det inngås utbyggingsavtale mellom Statens
vegvesen og Ringerike kommune i forbindelse med omlegging av kommunal vann og
drensledning som følge av reguleringsplanen.
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Plan-ID 0605-386
Parsell: E16 Osloveien x Fv 241 Hadelandsveien
Kommune: Ringerike

Region sør
Drammen kontorsted
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Behandling etter begrenset høring
vedrørende kulturminner

Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386

Forord
Hva er en reguleringsplan

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.

Reguleringsplanens innhold

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen
ofte en tekstlig planbeskrivelse.
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte
med supplerende tegninger.

Behandling av reguleringsplan

Normalt planlegger Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 3-7 jf § 12. Dette
gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til
sluttbehandlingen i kommunestyret.
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader
er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt.
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har
myndighet til å vedta en reguleringsplan.
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 19. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.
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1 Innledning
Forslaget til reguleringsplan for nytt Hønenkryss på europaveg 16 og fylkesveg 241 er
utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7 og 12-10, etter
avtale med Ringerike kommune. Planarbeidet har vært utført av en tverrfaglig
prosjektgruppe i Statens vegvesen.
Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for
utarbeidelsen av reguleringsplan. Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Silje Island.
Plan ID: 0605_386
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i
lokalavisen Ringerikes Blad 16.09.2013, og med oppstartsvarselsbrev. Innspill som er
kommet gjennom varslingen er listet opp under punkt 9.2, sammendrag av merknader.
I løpet av høringsperioden og etterpå har følgende skjedd:
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 til 26.06.2014. Det har
kommet 5 innspill til planforslaget i høringsperioden, som sammenfattes i punkt 9.3,
sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn.
Arkeologiske undersøkelser ble ikke gjennomført i mai 2014, og det planlegges for
arkeologisk feltregistrering høsten 2014. I den forbindelse anmodet Buskerud
fylkeskommune om utsatt høringsfrist til 15.10.2014 i forhold til automatisk fredete
kulturminner. Statens vegvesen innvilget utvidet høringsfrist. Ulike omstendigheter
medførte at den arkeologiske registreringen ble gjennomført i tidsrommet 4.11.2014 –
24.11.2014.
Den 13.august 2014 ble det gjennomført et møte med representanter fra Statens vegvesen,
Ringerike kommune og kollektivselskapet Brakar hvor planforslaget og forholdene for
kollektivtransport ble drøftet.
Reguleringsplankart er justert for areal som omfatter Hønen Handel, og har nå formål som
tilsvarer bestemmelsene i vedtatt kommuneplan, dvs. LNF-område.
Som følge av arkeologiske registreringer var planforslaget på begrenset høring i perioden
22.12.2014 – 20.02.2015. Riksantikvaren har behandlet reguleringsplanen og har gitt
dispensasjon fra kulturminneloven for tre bosetning-/ aktivitetsområder (id 180033, 180035,
180040). Dispensasjon er gitt med vilkår om at det foretas utgravninger av de tre
lokalitetene. Sammendrag av merknader fra begrenset høring er oppført i punkt 9.4. Siste
revisjonsdato for plankart er 12.12.2014, hvor kulturminnelokalitetene er lagt inn.
Reguleringsplanbestemmelser er revidert etter Riksantikvarens behandling, og har
revisjonsdato 23.02.2015. Reguleringsbeskrivelse har revisjonsdato 23.02.2015.
Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Torstensen Lindstøl.
Kontaktperson i Statens vegvesen er Silje Island.
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Statens vegvesen og Ringerike kommune skal behandle innkomne merknader før planen blir
sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av
Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge.
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.
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2 Bakgrunn og Formål
2.1 Planområdet
Planområdeliggernord for Botilrud,og avgrensettil kryssmellomE16Osloveienog fv241
Hadelandsveien.Seoversiktskartunder.

Figur1 Ortofoto somvisergeografiskplasseringav planområdet.
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2.2 Problemstilling og prosjekthistorikk

Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store
problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser fra
Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er problematisk. Det
har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset.
Hønenkrysset har vært vurdert som en del av et av alternativene i arbeid med ny E16.
Arbeidet med planlegging av E16 Skaret-Hønefoss ble startet opp i 2007, men ble tidlig i
2008 lagt på is fram til årsskiftet 2009/2010. Årsaken til at prosjektet ble lagt på is var at i
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan som kom i januar 2008, var ikke
prosjektet prioritert i perioden 2010-2019. Samtidig ble det kutt i planmidler.
I følge Statens vegvesens Handlingsprogram 2014 – 2017 foreligger det forslag til
kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss, men det er flere innsigelser til planforslaget.
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare
hvordan jernbane (Ringeriksbanen) og ny E16 gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i
forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre framdrift av de to prosjektene.
Foreliggende plan for nytt Hønenkryss er basert på en gjennomgang av flere prosjekter på
E16, strekningen Vik – Hønefoss. Prosjektet initieres i 2013 for å løse et trafikkavviklingsproblem og risikoproblem, og fremdrift er uavhengig av fellesprosjektet for Ringeriksbanen
og E16.
Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i planområdet for nytt Hønenkryss er avhengig
av signerte avtaler mellom grunneiere og tiltakshaver. Avtaler om slik undersøkelse kom på
plass i august 2014. Feltundersøkelsene ble gjennomført i uke 45 og 46 i 2014.
Utvikling av områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål har vært
gjenstand for diskusjoner, vurderinger og ulike forslag. Intensjonen er å gjøre områdene
grønne og pene med estetiske kvaliteter. Omfanget og detaljeringen må ses i sammenheng
med drift og vedlikehold.
Forslag til detaljreguleringsplan for nytt Hønenkryss ble lagt ut på offentlig ettersyn i
perioden 15.mai – 26.juni 2014. Ringerike kommune ba om begrenset høring av
planforslaget før endelig politisk behandling.
2.2.1 Endringer etter offentlig høring

Detaljreguleringsplanens kartdel er endret for areal omfattet av Hønen Handel. Formål for
dette arealet er tilbakeført til å beholde kommuneplanens arealformål, dvs LNF-område.
Den arkeologiske registreringen ved Hønenkrysset avdekket automatisk fredete
kulturminner fordelt på tre lokaliteter. Disse er angitt som bestemmelsesområde på
reguleringsplankartet og avmerket med #1, #2 og #3. Funnene krever søknad om
dispensasjon fra kulturminneloven, og det må avklares om bosetningsområdet skal graves ut
før byggetiltaket kan starte.
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2.3 Formål med planen

Målene for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet å tilby ″Bedre
framkommelighet og reduserte avstandskostnader… Visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.″
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål:
o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta
venstresvingbevegelser.
o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.
Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbygging. Vedtatt
reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket.
Planen skal også vise hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å bøte på negative
effekter av vegbyggingen.
Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser,
skal en sikre at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne
interesser gjennom informasjon og medvirkning.

3 Planstatus og Rammebetingelser
3.1 Forhold til andre planer
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser

Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer.
3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune

Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I
planområdet er det veiformål, LNF-område og trase for Pilegrimsleden.
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Figur 2 Utsnitt av
gjeldende kommuneplan
for Ringerike kommune

3.1.3 Gjeldende reguleringsplaner
Plan nr. 236 G/S Hønen – Åsavegen, vedtatt 29.09.1994
Plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995
E16 Skaret – Hønefoss, er under arbeid.

3.2 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige
kartdatabaser og befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet.
Naturbase viser området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9
Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.
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4 Eksisterende Forhold
4.1 Trafikkforhold og vegstandard

Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien fra nord-øst munner ut i E16 Osloveien.
Trafikkmengde (ÅDT) på E16 er 14300 kjøretøy pr døgn syd for krysset, og 15400 kjøretøy pr døgn
nord-vest for krysset (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Trafikkmengde på fv.241 inn
mot krysset er 5200 kjøretøy pr døgn (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på fv.241 er 40 km/t, og det er
fartshump rett etter avkjøring fra E16. Kjørende på fv.241 har vikeplikt for å komme ut på E16.
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- og
sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens Hønenkryss.
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til sammen fire
holdeplasser. Busser som stopper ved holdeplassene på E16 er lokalrutene:
- Linje 210 Hønefoss – Sollihøgda,
- linje 211 Hønefoss – Røyse – Vik,
- linje 212 Hønefoss – Åsa,
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta,
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
I tillegg stopper Timeekspressen linje 4 på E16.
Busser som stopper på holdeplassene på fv. 241 er lokalrutene:
- linje 212 Hønefoss – Åsa
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
Det er vegbelysning i hele kryssområdet i dag.
E16 er en av hovedfartsårene fra Østlandet til Vestlandet, og i Hønenkrysset er det deler av døgnet
store problemer med trafikkavvikling. Venstresving fra Fv241 i retning Oslo er særlig vanskelig.
Risikoen for ulykker i krysset må anses som relativt høy, fordi det er mye trafikk og relativt høy fart.
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset.
Åtte av disse var i forbindelse med kryssende kjøreretninger i vegkrysset, hvorav en involverte
motorsykkel. Alle ulykkene er skjedd på dagtid, og de fleste med tørr og bar vegbane. Alvorligste
skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 personer.
Av uregistrerte og uønskede hendelser i Hønenkrysset er det ingen etterprøvbar dokumentasjon.
Kirkeskolens informasjonshefte har eget kapittel om trygg skolevei, hvor Hønenkrysset beskrives som
et spesielt trafikkfarlig sted. Ansatte ved skolen forteller om observasjon av mange nesten-ulykker og
farlige situasjoner for myke trafikanter, spesielt i morgenrushet. Dagens Hønenkryss går inn under
definisjonen ulykkespunkt, det vil si minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en
strekning på maksimalt 100m, ofte et kryss eller kryssområde.
4.1.1 Kompisparkering
Utenfor Hønen Handel er det en uregulert, gruslagt plass som benyttes av kunder til butikken og som
plass for kompisparkering.

4.2 Landskap og estetikk

4.2.1 Landskapsbilde
Landskapsregion: Innsjø- og silurbygdene på Østlandet
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I det overordnede landskapsbilde utgjør planområdet det nord-vestre hjørnet av et større
frukthagefelt. Terrenget innenfor planområdet stiger slakt mot nord, et inntrykk som forsterkes
gjennom retningen i dalsøkket ved Botilrud sør-øst for området, samt at terrenget ser ut til å stige
videre nord for området – opp mot gårdene Tanberg og Øvre Tanberg.
Planområdet er utsatt for noe innsyn fra områdene i sør, men mye av innsynet til selve
inngrepsområdene skjermes av lagerbygningene til Ringvoll frukt.
Den lokale opplevelsen av planområdet er av eplehagene, bebyggelsen – Hønen handel og lageret til
Ringvoll frukt, og infrastrukturen – E16, Hadelandsveien og gang- og sykkelveisystemet.
Pilegrimsleden følger Hadelandsveien ned mot Hønenkrysset, krysser under E16 via undergangen, og
fortsetter ned forbi Norderhov kirke.
4.2.2 Eksisterende vegetasjon
Område er i Skog og Landskap sin database kategorisert som et jordbruksareal med fulldyrka jord.
Dette samsvarer godt med inntrykket av området da de eneste unntakene fra eplehager er
vegskråningene og hageflekken bak Hønen handel. Denne er heller ikke spesielt opparbeidet som
annet enn gårdsplass.
Det dominerende vegetasjonselementet i planområdet er dermed epletrærne i frukthagene.
4.2.3 Estetisk utforming
Norderhov er et område med stor historisk verdi. Innenfor planområdet kommer dette tydeligst til
uttrykk gjennom bygningen som huser Hønen Handel. Dette er et gammelt bygg med en lang
handelstradisjon. Det blir derfor viktig for prosjektet å sikre at dette bygget består med minimum de
kvalitetene det besitter pr dags dato.

4.3 Vegtrafikkstøy

I nærheten av planområdet er det i dag to bygninger som er bebodde boliger. Forretningsbygget
Hønen handel har leilighet i 2. etasje på Gnr/Bnr 39/203, og denne boligen ligger innenfor planens
avgrensning. ‘Gartnerboligen’ på Gnr/Bnr 39/2 på nordsiden av E16 er bolighus, og ligger rett utenfor
planens avgrensning. Begge boliger har i dagens situasjon en eller flere fasader med Lden = 65dBA
eller mer (rød støysone). Det vil være behov for avbøtende tiltak ved begge boligene for å redusere
støynivået.
Driftsbygningen til Ringvold Frukt på sydsiden av E16 ligger i dag i rød støysone.

4.4 Landbruk

Buskerud er det fjerde største fylket i Norge innen fruktdyrking. Planområdet omfatter deler av en av
Norges største fruktgårder, Ringvold. Hele området er registrert til jordpolitisk arealvurdering klasse
A, meget sterke landbruksinteresser. I Ringerike kommune er det i 2013 registrert 5 foretak som
driver innen vekstgruppe frukt, og 4 foretak som driver innen vekstgruppe bær. Samlet areal i dekar
for disse vekstgruppene i Ringerike var i 2013 henholdsvis 282 da for frukt og 32 da for bær. I
perioden 2003 – 2013 har det i Ringerike vært et stabilt antall foretak for vekstgruppen frukt, mens
for bær er antallet redusert fra 7 til 4. Antall dekar fruktdyrking i Ringerike kommune er i samme
periode redusert med 6%, og bær har en reduksjon i dyrket areal på 32%.
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Figur 3 Epletrær på Ringvold

FOTO: Ksenia Grasvik

4.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
4.5.1 Natur
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi
skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Planområdet
består av fulldyrka jordbruksareal, foruten areal til veg og bygninger. Det er ingen inngrepsfrie
naturområder eller utvalgte naturtyper i planområdet.
4.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går svært tett inntil planområdet. Pilegrimsledene i
Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt
minner knyttet til Olavstradisjonen. Nidarosdomen er målet for vandringene. Den delen av
Pilegrimsleden som ligger inntil planområdet er lagt til gang og sykkelveien langs fv.241
Hadelandsveien, gjennom undergangen under E16 og videre langs Norderhovsbakken forbi
Norderhov kirke.
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Figur 4 Pilegrimsleden merket ved undergangen til E16. FOTO: S. Island

Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16, er skoleveg til Kirkeskolen
for elever som bor øst for E16. Kirkeskolen er en fådelt 1.-7. skole med rundt 82 elever. Skolen ligger
på historisk grunn ved Norderhov kirke. Skolen har fokus på trygg skoleveg, men mange opplever
Hønenkrysset som et spesielt trafikkfarlig sted.
4.5.3 Kulturminner
Innenfor planområdet er det en eiendom med eldre verneverdige bygninger. Forretningsgården
Hønen Handel er trolig satt opp rundt år 1900. Den er et godt eksempel på periodens
forretningsgårder, har lokalhistorisk verdi og identitetsverdi. Samlet sett vurderes den til å ha høy
verneverdi. Bygningene er ikke et registrert SEFRAK minne eller Kulturminne / enkeltminne.
Det ble utført arkeologisk registrering i tidsrommet 04.nov – 24.nov. 2014. Metode for registreringen
var sjakting, og resultatet viser at planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner fordelt på
tre lokaliteter. Dette omfatter bosetning- / aktivitetsområder fra førreformatorisk tid. Lokalitetene
har id. Nr. 180033, 180035 og 180040 i kulturminnedatabasen askeladden.
På grunn av omfanget av kulturminner i området og planområdets sentrale plassering i et område
med mye historie, ble det bestemt at mesteparten av planområdet burde undersøkes. Det ble under
registreringen funnet 24 kokegroper, ni stolpehull og en nedgravning. Funnene ble gjort i sjakt nr. 8,
16, 17, 18, 21 og 23-3.
I tillegg til kulturminnene ble det funnet en steinsamling bestående av større stein i sjakt 13. Det var
ingen synlig nedgravning rundt steinene og en mindre kullflekk ved siden av steinsamlingen ble
snittet, hvor det viste seg at den kun gikk ca. 2 cm ned i undergrunnen. Steinsamlingen ble derfor
ansett for ikke å være et kulturminne.
Etter en samlet vurdering mener Kulturhistorisk museum at lokalitetene har høy vitenskapelig verdi
og kan bidra med vesentlig informasjon om bosetningshistorien på Ringerike og Norderhov spesielt,
samt bidra til kunnskap om bosetningsutviklingen på Østlandet generelt. Riksantikvaren sier seg enig
i vurderingene og at en arkelogisk undersøkelse vil bidra med vesentlig informasjon om
bosetningshistorien i regionen.
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Figur 5 Oversiktskart over sjakter vest i planområdet.

Figur 6 Oversikt over sjakter øst i planområdet.
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4.6 Geotekniske forhold

Nasjonal løsmassedatabase angir tykk havavsetning i hele planområdet, og det ligger under marin
grense. Grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med planleggingen av dette prosjektet viser
imidlertid dybder til berg fra 0,5 til 4,7m slik at det er liten mektighet av løsmasser over berg i
planområdet. Grunnundersøkelsene viser også at grunnforholdene er meget varierende, fra grus og
sand til leire og silt.
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett»
inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende
område. Geoteknisk vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle
geotekniske tiltak.
Nasjonal grunnvannsdatabase angir at det ikke er grunnvannpotensial i løsmassene i dette området.
Planområdet ligger utenfor registrert område for radon-fare.

Figur 7 Løsmassekart med tegnforklaring.

4.7 Teknisk infrastruktur
4.7.1 Avvanning og drenering
Reguleringsområdet ligger i kupert terreng, med ny rundkjøring plassert i nærhet av høybrekk /
bakketopp.
Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det ligger en
vannledning, 250mm Støpejernsledning, parallelt med E16 på nordsiden. Vannledningen krysser E16
ved p.nr. 500.
Det pågår utredningsarbeid for overføring av KUR-anlegg (kloakk uten rør) fra området Åsa til
eksisterende kommunalt nett. Tilknytning av ny vann- og avløpsledning til eksisterende kommunalt
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ som konsulent COWI arbeider med på oppdrag
fra Ringerike kommune.
4.7.2 Kabler og belysning
Det er innhentet opplysninger fra Telenor, Ringeriks-Kraft og Fiberselskapet AS. Fiberselskapet har
ikke noe fiber i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. Telenor har kabeltrase langs E16, og det er
kryssinger ved p.nr. 410 og p.nr. 460. Ringeriks-kraft har flere kabler innenfor planområdet. De har
kryssinger ved ca. pnr. 500 og pnr. 680.
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Det er belysning i eksisterende kryssområde, og langs E16 og Fv.241, med strømforsyning via
jordkabel.

5 Beskrivelse av planforslag
5.1 Normalprofil og vegstandard

Nytt Hønenkryss for E16 x Fv.241 vil være rundkjøring med diameter lik 40m. Rundkjøringer er
regulert med vikeplikt på alle tilfarter, og utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og
god framkommelighet. I innledende faser av planarbeidet, ble det utarbeidet flere skisser for den nye
rundkjøringen med to mulige alternativer:
- Alternativ 1: plassering av rundkjøringen så tett som mulig på eksisterende kryss.
- Alternativ 2: plassering av rundkjøringen forbi Ringvold frukt ved toppen av bakken.
Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette gjelder både gjennom rundkjøringen
og på tilfartene. For alternativ 1 er stigningsforholdene 7%. Derfor er det valgt å planlegge for
alternativ 2, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.
Plassering av rundkjøringen i alternativ 2 blir omtrent 170 meter nærmere Hønefoss i forhold til
dagens T-kryss. Eksisterende horisontal- og vertikalgeometri for E16 skal opprettholdes så langt det
er mulig, men E16 må legges om noe rett før og rett etter rundkjøringen for å få til en god avbøyning.
E16 skal fortsatt ha et kjørefelt i hver retning, og bredden på kjørefelt skal være 3,5m.
Skulderbredden skal være 0,75m. Vegbredden blir da 8,5m.

Figur 8 Normalprofil for E16. Mål angitt i meter.

Fv.241 skal legges om over en strekning på ca. 250m for tilkobling til rundkjøringen. Vegbredden for
Fv.241 blir 7m, og hvert kjørefelt blir 2,75m bredt. Skulderbredden skal være 0,75m. For trafikk fra
Oslo som skal svinge til høyre inn på Fv.241 vil det være eget avkjøringsfelt. Dette avkjøringsfeltet er
eksisterende Fv.241 som beholder nordgående kjørefelt. Trafikk i dette avkjøringsfeltet vil få vikeplikt
for å komme inn på Fv.241 videre mot Hadeland. Avkjøringsfeltet blir enveiskjørt, og kun for trafikk
fra E16 og videre nordover på Fv.241.
5.1.1 Avkjøring til Ringvold Frukt AS
Avkjørsel til Ringvold Frukt AS, vil bli omtrent som i dag. Det skal legges til rette for direkte avkjøring
fra E16 for store kjøretøy som skal hente og levere varer til fruktlageret. Det skal etableres tydeligere
skiller mellom E16, GS-veg langs E16, bussholdeplass og avkjøring til fruktlageret. Avkjørsler til
fruktlager er markert på reguleringsplankartet med Avkj_4 og Avkj_5.
En atkomstveg eller en sterkt trafikkert avkjørsel kan knyttes direkte til overordnede veger i en
rundkjøring, i henhold til HB263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. For Ringvold Frukt AS
skal det reguleres for egen driftsavkjørsel i direkte tilknytning til ny rundkjøring tilpasset eksisterende
driftsveg på vestsiden av fruktlagerbygningen, markert på reguleringsplankartet med Avkj_3. Dette
skal sikre hensiktsmessig driftsadkomst til eplehagene. Det skal også etableres egen driftsadkomst fra
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omlagt Fv.241 til eplehagene i nord, markert på reguleringsplankartet med Avkj_6. Andre driftsveger
for arealer tilknyttet Ringvold Frukt er markert med Avkj_2, Avkj_8 og Avkj_9.
5.1.2 Avkjøring til Hønen handel samt parkering
Eksisterende avkjørsel til Hønen Handel (Gnr/Bnr 39/203) fra dagens Fv.241 vil endres som følge av
omlegging av vegen. Ny avkjørsel blir på omlagt Fv.241, ved ca. pnr. 120. Her forstås pnr. som
profilnummer, og henger sammen med antall meter konstruert veglinje i midten av vegen (den gule
stripen) med start i ny rundkjøring. Ny avkjørsel til Hønen Handel er markert på reguleringsplankartet
med Avkj_7. Det skal opparbeides plass til parkering for kjøretøy som skal til Hønen Handel.
5.1.3 Avkjøring til bolighus på nordsiden av E16
Avkjørsel fra E16 vest for Hønenkryss opprettholdes, og tilpasses justering på E16 vest for
rundkjøringen. Avkjørsel gjelder til huset som kalles ‘Gartnerboligen’, og tilhører eiendom Gnr/Bnr
39/2. Avkjørsel er markert på reguleringsplankart med Avkj_1.
5.1.3 Gang- og sykkelveg
Eksisterende gang- og sykkelveg langs E16 tilpasses rundkjøring. Forbi Ringvold Frukt skal gang- og
sykkelvegen defineres tydeligere med markering av skille mellom Ringvold Frukt og gs-vegen.
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241, samt undergangen under E16, beholdes. Det skal
etableres en GS-veg fra bussholdeplass langs E16, retning Hønefoss, som tilknyttes ny bussholdeplass
langs omlagt Fv.241.

5.2 Kollektiv

Antall holdeplasser i kryssområdet beholdes, men plassering av disse tilpasses rundkjøring og
omlegging av Fv.241. Busslommene skal ha en lengde på 70m. Rutebusser som i dag har
stoppesteder i Hønenkryss, skal fortsatt kunne kjøre eksisterende ruter og linjer. Alle holdeplassene
skal ha venteareal og lehus, og universell utforming skal tilstrebes.
Holdeplass i sydgående retning langs E16 flyttes nærmere eksisterende gs-undergang, mens
holdeplassen i nordgående retning mot Hønefoss blir liggende på omtrent samme sted.
Eksisterende busslommer på Fv.241 flyttes over til den omlagte strekningen av vegen.

5.3 Trafikksikkerhet

Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre framkommelighet for
kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Det skal også ivareta forholdene for
kollektivtrafikk, og gående og syklende. Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk.
Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må
svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.
For busspassasjerer som skal krysse Fv.241, skal det anlegges fartshump der det forventes at flest
myke trafikanter vil krysse vegen. Det skal være rekkverk som fysisk skille mellom avkjøringsrampen
på Fv.241 og gangveien nærmest Hønen Handel.

5.4 Fordeler og ulemper for myke trafikanter i Hønenkrysset
Eksisterende situasjon:

FORDELER
 kun ett krysningspunkt i plan
 kort avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang
 gs-undergang ved kryssing av E16
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ULEMPER
- Lang avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang
- Utforming av holdeplasser er av gammel standard
- 3 holdeplasser har ikke definert areal for av- og påstigning
- Krysningspunkt på Fv.241 omfatter mange hendelsespunkter/ulike trafikkbevegelser på ett
begrenset område

Planlagt situasjon:

FORDELER
 kort avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang
 alle holdeplasser får lik standard med venteareal, kantstein og taktile heller
 økt avstand mellom krysningspunkt og vegkryss
 definert trase for gang- og sykkelveg
 spredning og lengre avstand mellom ulike trafikkbevegelser / hendelsespunkter
 gs-undergang ved kryssing av E16
ULEMPER
- To krysningspunkt i plan
- Økt avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang
- Ingen oppgradering av eksisterende gs-undergang

6 Konsekvenser av Planforslaget
Tiltaket vil bidra til å oppnå målsettingene i 0-visjonen og de overordnede målsettingene om lavere
ulykkesrisiko. Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt
utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

6.1 Trafikksikkerhet

Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegkrysset E16 Osloveien x Ev241
Hadelandsveien. Ved ombygging av vikeplikts regulert T-kryss til rundkjøring er det potensiale for
mer enn 30% færre personskadeulykker.
Fv241 legges om for tilpasning til rundkjøring. Omlagt veg utformes med kurver, som vil medføre en
reduksjon av fartsnivå. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes, og det skal etableres
krysningspunkter der det er mest naturlig å krysse Hadelandsveien. For busspassasjerer som går av
på holdeplass på Fv.241 og skal over på GS-veg og videre ned mot Norderhov, vil det bli to
krysningspunkter. I eksisterende situasjon er det ett krysningspunkt for tilsvarende bevegelse.
Ulempene med et ekstra krysningspunkt skal avbøtes ved etablering av opphøyde krysningspunkt,
fysisk skille mellom biltrafikk og myke trafikanter, samt ekstra kurvatur på Fv.241. Undersøkelser
viser at humper reduserer antall personskadeulykker, ved en gitt trafikkmengde, med ca 40%. Økt
avstand mellom vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter vil bidra til å gi alle trafikantgrupper
bedre oversikt på bevegelser i trafikkbildet.

6.2 Universell utforming

Universell utforming skal tilstrebes. Der eksisterende geometriske forhold og eksisterende terreng
ikke ligger til rette for det, må hensynet til universell utforming fravikes. På busslommene skal det
være taktil oppmerking, samt kantstein i en høyde som gjør det enkelt å stige av og på buss.
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Busslommene er planlagt i en lengde på 70 meter, som gjør det mulig for buss å stanse tett inntil
kantstein i hele lengden.

6.3 Landskapsbilde

6.3.1 Landskapsbilde
Tiltaket vil legge beslag på en del arealer som i dag benyttes til frukthage. For å minimere tiltakets
påvirkning på landskapsbildet skal løsmasseskjæringer tilpasses eksisterende terreng.
Selv om tiltaket medfører en prosentvis økning av vegarealer på bekostning av frukthage i
planområdet, er det generelle jordbrukslandskapet storskala og inntrykket av dette vil ikke forringes
nevneverdig av ny situasjon.
Tiltaket vil ikke få nevneverdig fjernvirkning slik det ligger plassert i forhold til lagerbygningen til
Ringvoll frukt. Nærvirkningen vil i midler tid bli langt større da hele området i umiddelbar nærhet til
Hønen Handel vil forandres. Området vil i enda større grad enn i dag fremstå som et veikryss, og
rundkjøringen vil være et mer dominerende anlegg enn dagens T-kryss. Mye av den negative
effekten dette vil kunne ha på nærvirkningen vil forsøkes avbøtt gjennom å benytte god kvalitet på
materialer og løsninger.
6.3.2 Eksisterende vegetasjon
Det er en tid- og ressurskrevende jobb å kultivere frem gode epletrær. Av denne grunn er det et mål
for prosjektet å berøre færrest mulig av de eksisterende trærne. Tiltakets omfang tilsier imidlertid at
en del trær vil gå tapt i byggeprosessen. De trær som ikke blir berørt av anleggsarbeidet skal sikres
slik at det ikke oppstår unødige skader på disse under anleggsperioden.
6.3.3 Estetisk utforming
Utslaget på skjæringene skal ikke være brattere enn 1:1,5 og tilsås med gress.
Randsoner/vegskråninger mot eiendommer reetableres til opprinnelig karakter. Alle
forstøtningsmurer innenfor tiltaksområdet etableres i naturstein. Arealer som ikke nyttes til rene
trafikkformål skal utformes og beplantes i samsvar med o-tegninger og illustrasjonsplan.

6.4 Landbruk

Ombygging av Hønenkrysset vil legge beslag på areal på tre ulike grunneiendommer, i tillegg til areal
som allerede er avsatt til vegformål. Det største arealbeslaget omfatter dyrket mark, som i dag
benyttes til epleproduksjon.
Hele anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca. 12000 m2 i anleggsfasen. Av dette
utgjør ca. 2000 m2 midlertidig anleggsområde, som skal tilbakeføres til grunneiere når
anleggsarbeidene er ferdige. Ved de høyeste skjæringene langs omlegging av Fv241 skal det
etableres støttemur, for å begrense omfanget av det permanente arealinngrepet.
Ringvold Frukt har epleproduksjon på alle kanter av Hønenkrysset, og det skal legges til rette for å
opprettholde hensiktsmessig og funksjonell drift av eplehagene. Det skal være hensiktsmessig
driftsadkomst til alle arealer med epleproduksjon. I forbindelse med drift av epledyrking, vil det
fortsatt være nødvendig for traktor og andre driftskjøretøy, å bevege seg både på E16, i
kryssområdet, og på Fv.241. I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for
driftskjøretøy til de ulike delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for
driftskjøretøy til bruk for traktor og tilsvarende driftskjøretøy, i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende
driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.
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6.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
6.5.1 Natur
Ringerikes geologi er bygget opp av grunnfjell fra jordens urtid, kalkstein, skifer og sandstein fra
kambrosilur, vulkaner og lava fra karbon og løsmasser fra istiden. Dette danner i utgangspunktet et
mangfold av landskapstyper som igjen gir et stort mangfold av naturtyper og arter. Innenfor arealene
som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av spesiell verdi.
6.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim tangerer inntil planområdets avgrensning. Tiltaket
innebærer ikke noen endring for Pilegrimsleden.
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16 vil ikke bli endret som følge
av tiltaket.
Gang og sykkelvegen langs E16 tilpasses rundkjøring, med fysisk skille mellom myke trafikanter og
bilveg på de strekninger som er nødvendig.
6.5.3 Kulturminner
Forretningsgården Hønen Handel med tilhørende uthus blir liggende med ny Fv241 tett opptil
uthuset. Det blir ny avkjørsel til denne eiendommen.
De arkeologiske registreringene viser at planforslaget er i konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Det ble avdekket tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, og alle tre
befinner seg på den delen av planforslaget som omfatter ny fv241. Det må søkes dispensasjon fra
kulturminneloven for å kunne gjøre inngrep i dette bosetningsområdet. Buskerud fylkeskommune
utarbeider en søknad om dispensasjon fra kulturminneloven for de kulturminnene som ligger inne i
planområdet. Det er Riksantikvaren som behandler søknaden og fatter vedtak i saken. Det må også
avklares om bosetningsområdet skal graves ut før byggetiltaket kan starte.
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for E16 Hønenkrysset kan
godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte
kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet Riksantikvaren og datert 6.februar
2015.

6.6 Vegtrafikkstøy

Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig
vegsystem i kryssområdet. For den framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens
hastighet, samt for en situasjon med redusert hastighet inn mot ny rundkjøring. Alle beregninger er
gjort med trafikktall for år 2012.
Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at støynivået øker med 2 –
3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). Støynivået ved noen fasadepunkter
for bolig i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av
denne bygningen er støynivået uendret eller lavere. Støyberegningene viser at begge boligene har en
eller flere fasader med Lden= 65 dBA eller mer (rød sone) både for dagens kryssløsning og for nytt
vegsystem.
Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak
lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av
100 m langs E16 syd og nord for ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t.
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6.7 Teknisk infrastruktur og belysning

Tiltaket vil berøre kommunal vannledning som i dag ligger parallelt med E16. Ombygging av krysset
gjør det nødvendig å legge om vannledningen. Det må legges drenering/OV-ledninger på oppstrøms
side hele veien. Skifte stikkrenne ved start Fv 241.
Ny rundkjøring og tilhørende vegarmer på E16 og Fv.241 skal ha belysning. Tilrettelagte
krysningspunkter for myke trafikanter skal ha forsterket belysning.

7 Grunnerverv
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige
veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden.
Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer
som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse
eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt, dersom
grunneier ønsker det.
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor
erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller
avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i
rettssystemet. Vegvesenet dekker nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved
forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.
På grunnervervstegning i planhefte med tekniske tegninger framgår oversikt over foreløpige
beregnede arealer, som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av
foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant,
eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som
anleggsområde under anleggsperioden. Disse arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene
etter endt bruk av vegvesenet.

7.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket
Gnr
39
39
38

Bnr

Adresse
2 Osloveien 134
203 Hadelandsveien 2
1 Osloveien 128

Poststed
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. For
nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene, som skal utarbeides
når kartforretning er gjennomført. Langs dagens E16 er det usikre eiendomsgrenser, og for å få laget
korrekte W-tegninger må det utføres grensesikring. Grensesikring skal i følge måleprogrammet være
klart innen 1.juni 2014.
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8 Kostnad, Finansiering og Framdrift
8.1 Kostnadsoverslag

I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner
kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor gjennomført en
kostnadsvurdering. Dette gav en anslått totalkostnad på 30 mill 2014-kr.

8.2 Finansiering

Det søkes om investeringsmidler til tiltaket i NTP 2014 – 17.

8.3 Framdrift

Gjennomføring av tiltaket er prioritert, og anleggsarbeider vil sannsynligvis starte opp i 2015.

9 Medvirkning og Innspill
9.1 Medvirkning

Oppstart av planarbeidet for nytt Hønenkryss E16 x Fv241 ble i henhold til plan- og bygningelovens §
12-8 kunngjort i Ringerikes Blad 16.september 2013. Det er foretatt varsel om oppstart med brev
datert 11.september 2013, jfr § 12-8 i plan- og bygningsloven.
Det har vært tett kontakt med grunneiere, og det er gjennomført befaring hos grunneier som ønsket
det. Det er ikke gjennomført åpen kontordag i planprosessen.

9.2 Sammendrag av merknader ved varsel om oppstart

Det kom inn 16 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet med nytt Hønenkryss i Ringerike
kommune. Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, samt Statens vegvesens kommentarer
til disse. I forbindelse med artikkel i Ringerikes Blad, datert 19.09.2013, ble det publisert en del
kommentarer fra leserne. Med mindre kommentarene også er sendt til forslagsstiller som innspill /
merknader via e-post eller vanlig postgang, omfattes de ikke av den formelle
reguleringsplanprosessen.
MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER

DATO

1
2
3
4
5

Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Ringerike kommune – fra oppstartsmøte

26.09.2013
07.10.2013 / 14.10.2013
08.10.2013
06.01.2014
06.09.2013

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jon Gulbrandsen
Rune Vamraak
Helge Hvalsmarken
Ringvold Frukt v/Ole Kristian Strande
Hønefoss taxi SA, v/Dag Frode Olsen
Leif Berger
Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin
Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie
Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald
Jorunn Helene Bakken Toft

18.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
24.09.2013
01.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
22.10.2013

MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE
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MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER:

1) Fylkesmannen i Buskerud

Er positive til tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet. Ber om at det legges avgjørende vekt på
hensyn til myke trafikanter, og tilgjengelighet for kollektivtransport. Hensyn til barn og unges
interesser knyttet til trafikksikkerhet må vektlegges.
Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas i tilstrekkelig grad, samt at de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven må vurderes. Støyutredninger må følge saken ved offentlig
ettersyn. Planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming, og disse forhold må
sikres i reguleringsbestemmelsene.
Ber om at prosjektet gjennomføres med minst mulig tap av dyrka mark, og at konsekvensene for
jordbruket framgår av planarbeidet.

Vegvesenets kommentar:
Eksisterende busslinjer opprettholder samme antall stoppesteder som i dag. Etablering av nye
holdeplasser vil utføres på omlegging av Fv.241, og eksisterende holdeplasser langs E16 flyttes
innenfor planområdet for tilpasning til rundkjøringen. Holdeplassene vil få eget venteareal, taktil
oppmerking og leskur. GS-veg forbindelse skal etableres for å ha tilknytning mellom de ulike
holdeplassene, og kobles til eksisterende GS-veg system i området. Krysningspunkter for myke
trafikanter skal etableres på utvalgte steder.
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir berørt
av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer støy enn
tillatt vil få tilbud om støydempende tiltak.
Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge.

2) Buskerud Fylkeskommune

Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en fordel at registrering av
automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i
planprosessen. BFK vil tidligst kunne gjennomføre registreringen våren 2014.
De peker på eiendommen med Hønen Handel som har eldre, verneverdige bygninger, og ber om at
det tas hensyn til bygningene på denne eiendommen i planleggingen. BFK vurderer eiendommen til
å ha høy verneverdi.
Vegvesenets kommentar:
Bygningene som tilhører eiendommen ved Hønen Handel vil bestå.
Registreringsarbeid i felt for automatisk fredete kulturminner må gjøres i tett samarbeid med
berørte grunneiere og prosjekteier. Statens vegvesen imøteser endelig dato for når
registreringsarbeidet kan utføres.

3) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Viser til NGU sine løsmassekart som angir marine avsetninger i planområdet. Ber om at det i
planarbeidet må vurderes om det er kvikkleire i grunnen, og vurdere om det er fare for skred. Det
må ikke planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte kraftlinjer, trafoanlegg,
dammer, rørgater eller andre anlegg for energiforsyning og -overføring. NVE forventer økt
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flomvannføring med minst 20% i små nedbørfelt og kystvassdrag. Dersom det planlegges tiltak som
berører vassdrag, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for ev. vurdering etter
vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er
blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.
Vegvesenets kommentar:
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Resultater gir
ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» inneholder heller ikke
registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende område. Geoteknisk
vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle geotekniske tiltak.
Tiltaket berører ikke vassdrag.

4) Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Påpeker at nytt kryss vil medføre omdisponering av dyrka mark, og ber om at det i
høringsdokumentene særlig belyses følgende:
1) Hva er differansen på kostnadene ved å anlegge krysset med skråning vs. forstøtningsmur?
2) Hvor stort er arealet dyrka mark som blir omdisponert ved skråning vs. forstøtningsmur?
3) Vurdering og analyse for adkomst til Ringvold Fruktlager
4) Kartlegge trafikk inn/ut fra Ringvold fruktlager
5) Hvordan vil ny kryssløsning på virke de driftsmessige forholdene til Ringvold Frukt?
Vegvesenets kommentar:
1) Kostnader for etablering av forstøtningsmur i nytt Hønenkryss er ca kr. 900 000,-. Det skal
reguleres til forstøtningsmur.
2) Teoretisk forskjell på omdisponert areal ved skråning i forhold til forstøtningsmur er at det blir
en reduksjon av omdisponert areal på ca. 2800 m2 med forstøtningsmur. For å bygge en
forstøtningsmur er det nødvendig med en graveskråning som vil medføre midlertidig
beslaglegning av areal bak muren.
3) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det avdekket behov for kjøremåter, type kjøretøy og
nødvendig plass for oppstilling av vogntog og lastebiler i forbindelse med lasting og lossing av
varer ved fruktlageret. Statens vegvesen har utført sporingsanalyser og Ringvold Frukt har gitt
innspill og korreksjonerunderveis for å få til en hensiktsmessig løsning.
4) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt behov for inn og utkjøring ved lageret, hvor
lastebiler kommer fra og hvilken retning de skal etter lasting av varer/frukt. Direkte adkomst fra
E16 tilsvarende eksisterende situasjon er nødvendig, men med bedre sikringstiltak for alle
grupper av trafikanter.
5) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike
delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for
traktor i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.

5) Ringerike kommune

Oppstartsmøte for detaljregulering – 386 E16 Hønenkrysset – med Ringerike kommune, Statens
vegvesen og grunneiere ble avholdt 06.september 2013. Ringerike kommune påpeker at det er viktig
med medvirkning i planprosessen, og da spesielt i forhold til Kirkeskolen, busselskapene og berørte
grunneiere. Kommunen peker på temaer som må vurderes i planarbeidet: trafikk, støy, lokal
overvannshåndtering, atkomstvei, grunnforhold, naturmangfoldloven, eksisterende vegetasjon,
landskapsbilde, estetisk utforming, universell utforming, eventuelle hensynssoner, avdekke
konfliktområder og kulturminner. Ringerike kommune er positive til planer om endring av krysset, da
det er et stort ønske om å bedre trafikkforholdene ved Hønenkrysset.
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Vegvesenets kommentar:
Det har vært tett dialog med den største og mest berørte grunneieren, Ringvold frukt, gjennom
planprosessen. Kirkeskolen, busselskap og eier av Hønen Handel er informert og har fått opplysninger
om utviklingen i planarbeidet. Temaer som må vurderes er omtalt i reguleringsplanbeskrivelsen. For
tema grunnforhold og støy er det utarbeidet egne fagrapporter. Dette vil også foreligge for
kulturminner.
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE:

6) Jon Gulbrandsen

Mener det bør bygges et kryss med bro eller undergang for biler som kommer fra Klekken og som
skal til Oslo. Dersom ikke dette går, bør lyskryss vurderes. Kan ikke se rundkjøring som et godt
alternativ.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre
framkommelighet for kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Fordi rundkjøring eliminerer
venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett vurdert til den løsningen som imøtekommer
målene for prosjektet. Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram
gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.

7) Rune Vamraak

Løsningen er jo rett og slett å lage en liten veistubb fra Klekken-sida av krysset og ned til veien på
samme sida av E16 ved Botilrud-krysset (noen få hundre meter i retning Oslo).
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.

8) Helge Hvalsmarken

Med trafikktrykket på E16 må dere planlegge med en planløs kryssløsning. Vedlagt 2 skisser med
planløs kryssløsning, og en skisse med rundkjøring plassert i eksisterende kryss.
Vegvesenets kommentar:
Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. Rundkjøring plassert i
eksisterende kryss har vært vurdert. Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette
gjelder både gjennom rundkjøringen og på tilfartene. Ved plassering av ny rundkjøring der hvor
dagens kryss ligger vil stigningsforholdene bli 7%. Derfor er det valgt å planlegge for plassering av ny
rundkjøring over bakketoppen, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.

9) Ringvold Frukt

Vi er bekymret over arealbeslag av våre beste områder, og henstiller at det blir så lite som mulig. Vi
krever at det benyttes støttemurer i stedet for vegskråninger for å minimere arealbehovet. Vi ber
Vegvesenet snarest antyde hvor stort arealbeslag det er snakk om fra oss. Framtidig adkomst til veien
er svært viktig for oss.
Vegvesenets kommentar:
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Det er planlagt for støttemur langs Fv.241. Den 10.januar 2014 var tre representanter fra Statens
vegvesen på møte med grunneier hos Ringvold Frukt. Forslag til ulike løsninger for
avkjørselssituasjon ved Ringvold Frukt ble diskutert. Statens vegvesen utarbeidet flere alternative
skisser for avkjørsel til Ringvold Frukt, og skissene ble oversendt grunneier. Statens vegvesen fikk
tilbakemelding fra grunneier på akseptable og ikke akseptable alternativ, og det kunne deretter
etableres en løsning for implementering i reguleringsplanforslaget. Kjøremønster for drift av
eplehagene var også en del av dette arbeidet. Det er planlagt driftsadkomst direkte ut i ny
rundkjøring tilpasset eksisterende driftsveger, og det skal etableres ny driftsavkjørsel til frukthagen i
nord fra Fv.241. Det skal opprettholdes driftsavkjørsel til frukthagen i syd-øst via ny avkjørsel ved
Hønen Handel. Driftsvegene er planlagt i samarbeid med Ringvold Frukt for å få til en
hensiktsmessig driftsløsning.

10) Hønefoss Taxi SA

Har drøftet forslag til utbedring i styremøte 1.10.2013. Mener rundkjøring vil bedre trafikkflyt og
sikkerheten, men at de store trafikkmengdene i høytider, samt på morgen og ettermiddagen likevel
ikke vil bli optimal med rundkjøring. Optimal løsning vil være planfritt kryss, slik vedlagt skisse viser.
Vegvesenets kommentar:
Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, og vil redusere risiko for ulykker og
dermed bedre trafikksikkerheten. Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet.

11) Leif Berger

Er uenig i løsningen, mener rundkjøring vil gi kødannelse i bakken opp fra Botilrud. Foreslår å benytte
eksisterende planfrie kryss ved Botilrud, bygge ny fylkesveg 241 gjennom eplehagen og utvide krysset
ved Botilrud. Da vil trafikken gå nesten uhindret i byggeperioden.
Vegvesenets kommentar:
Med rundkjøring vil trafikk fra Fv.241 få vikeplikt for trafikk på E16 som kommer fra Oslo og skal i
retning Hønefoss. Trafikk i retning Hønefoss på E16 vil få vikeplikt for kjøretøy som kommer fra
Hønefoss og skal inn på Fv.241. Det er ikke aktuelt å koble sammen Fv.241 og Fv.158 ved å slå
sammen kryssene Botilrud og Hønenkryss i dette prosjektet. Ulemper for trafikanter i
anleggsperioden må påregnes, men skal ikke bli større enn nødvendig for forsvarlig utbygging.
Samtidig skal sikkerheten til enhver tid ivaretas for alle grupper.

12) Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin

Innspill med tegning av prinsippløsning for 2-plan kryss for Hønen på Norderhov.
Bakgrunnsargumenter for forslaget:
- skille mellom høy- og lavhastighetstrafikk
- mer flyt i trafikken i E16. mindre risiko for “stopp” på hovedveien
- økt kapasitet i krysset (ifm ny storskole på Tanbergmoen, 2017)
- samfunnsspørsmål. God langsiktig investering i fremtiden!
- trehuset rives. plass til rundkjøring nærmere eksisterende kryss
- tryggere trafikkbilde (motorkjøretøy, landbruksmaskiner og myke trafikanter)
- mindre stress for sjåfører i kryssepunktet E16/Hadelandsveien
- mindre dyrket mark er nedlagt
- tryggere for arbeidstrafikk ifm eplehagen (krysser veien over ny tunnel)
- tryggere krysningsmuligheter for vilt (spesielt elg og rådyr)
Vegvesenets kommentar:
Statens vegvesen mener dette er en godt bearbeidet, oversiktlig og tydelig prinsippskisse for
trafikkens infrastruktur i området. Tanken om å skille høy og lavhastighetstrafikk er god, men det vil
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ivaretas gjennom planarbeidet for etablering av ny trase for E16. Nytt Hønenkryss skal håndtere
fremtidens lokaltrafikk. Trehuset Hønen Handel er vurdert til å ha stor verneverdi, og skal i dette
prosjektet ikke rives. På lang sikt kan foreslåtte prinsippløsning med 2-plan kryss gi mindre tap av
dyrket mark. Prinsippløsningen med 2-plan kryss krever imidlertid en omfattende byggeperiode,
komplisert midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden med begrensede omkjøringsmuligheter,
store midlertidige arealbeslag for byggegrop til tunnel, samt et budsjett som er utenfor dette
prosjektets rekkevidde. Statens vegvesen takker for innspill med prinsippløsning, men et slikt 2-plan
kryss vil ikke bli aktuelt i dette prosjektet.
13) Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Fokus på barnas sikkerhet. Elevene som kommer med buss fra Pytten / Haug må krysse FV 241 for å
komme over på gangvei til skolen. Bilistene som svinger av E 16 og opp FV 241 har en utfordring i at
de ikke ser skolebarna før de er halvveis ute i veien. Busslommen ligger relativt langt frem i krysset
og bilistene som svinger av E 16 har ofte stor fart inn på FV 241.
Den foreløpige tegningen til nytt Hønenkryss av 26.08.2013 ser ikke ut til å adressere noen av disse
problemene. Vi ønsker at et nytt Hønenkryss tar bedre hensyn til skolebarnas sikkerhet enn hva
tilfellet er i dag. I korte trekk:
1. I et nytt Hønenkryss skal ingen elever være nødt til å krysse FV 241. Dette kan løses ved gangbro
eller ved at bussen kjører slik at skolebarna blir satt av på riktig side i forhold til gangvei.
2. Gangveien fra Njardarhov / Ringåsen bør legges utenom busslommen på venstresiden av FV 241.
Eller i alle fall skilles av med autovern. Det er grunn til å annta at bilistene som kjører av E 16 mot FV
241 vil holde en enda høyere fart enn ved dagnes løsning
Vegvesenets kommentar:
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241 med undergang under E16 vil i forslag til nytt
Hønenkryss opprettholdes. Planen for nytt Hønenkryss er rundkjøring som skal bygges slik at
trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt
i krysset. Dette reduserer farten. Fv.241 legges om for tilpasning til ny rundkjøring, og Fv.241 vil
utformes med kurver/svinger inn mot rundkjøring, som bidrar til redusering av fart. Dagens
bussholdeplasser flyttes over til den omlagte delen av Fv.241, og det blir lengre avstand mellom
holdeplass og kryssområde. Det skal etableres opphøyet krysningspunkt med forsterket belysning for
gående som skal fra holdeplass og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås to slike
krysningspunkt, ett på den omlagte delen av Fv.241 i tilknytning til bussholdeplassene, og ett på den
gjenværende armen av Fv.241 hvor det er trafikk i en retning. Det skal settes opp rekkverk som fysisk
skille mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.

14) Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie

En rundkjøring ved fruktlageret vil sikkert kunne fungere bra på sommeren, men vi frykter at
tungtransporten får problemer på vinterstid.
Dersom det blir kø foran rundkjøringen for nordgående trafikk vil det kunne medføre at tunge
kjøretøy må stoppe i Hønenbakken, og da kommer de ikke i gang igjen. Dette vil kunne skje hvis
mange i sørgående retning skal ta av mot Klækken og Åsa i rundkjøringen. Et forslag for å bedre
fremkommeligheten er å lage en en-felts veg ned gjennom eplehagen på østsiden av E-16. Disse må
da kjøre gjennom tunnelen i Botilrud og fortsette mot Oslo eller Helgelandsmoen. Dette vil ikke kreve
mer matjord enn den foreslåtte løsningen med rundkjøring ved fruktlageret.
Et annet forslag blir å lage tunnel under krysset, slik at de som kommer fra Klækken og skal ned
bakken, kommer rett inn på E-16 sørgående etter tunnelen. Det blir sannsynligvis den billigste
løsningen. Den tunellen må da gå under butikken på Hønen.
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Vegvesenets kommentar:
Forslag til nytt Hønenkryss er å etablere rundkjøring over bakketoppen, tilpasset stigning på
eksisterende E16. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og vil eliminere
venstresvingebevegelse foran møtende trafikk. Kapasitet i kryss er avhengig av aktuell
trafikkbelastning og hvordan denne fordeler seg på ulike svingebevegelser. I følge
Trafikksikkerhetshåndboken har rundkjøringer større kapasitet enn vanlige vikepliktregulerte kryss og
signalregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes både at kryssende og svingende bevegelser som
ofte medfører ventetid og kan hindre annen trafikk er fjernet i rundkjøringer og at trafikantene synes
å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss. Til tross for at rundkjøringer fører til lavere
fart (Senneset, 1983), kan total passeringstid gjennom en rundkjøring bli redusert sammenliknet med
andre kryss. Ny kryssløsning med planskilt kryss, eventuelt tunnel, er ikke aktuelt i dette prosjektet.

15) Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald

Vil advare spesielt mot den rundkjøringen som planlegges i Hønenkrysset. Hevder generelt at
rundkjøringer på en gjennomfartsvei av denne type er svært uheldig. Rundkjøringer fører til flere
girskift, flere stopp og flere igangsettinger særlig for tungbiler. Dermed blir det større drivstofforbruk,
økt dekkslitasje, større miljøutslipp og mer støy. Eventuelle fotgjengerfelt i nærheten av
rundkjøringer vil også utgjøre en stor trafikkrisiko. I dette konkrete tilfellet vil rundkjøringen bety en
stopp på E16 i bakken ved Bottilsrud. Å ta i gang et 50 tonns vogntog i motbakke vinterstid er en
oppgave som nesten uten unntak skaper problemer, men på en strekning som har en ÅDT på 15-20
000 biler, hvorav anslagsvis 8-10% er tungbiler, er dette noe som vil medføre hyppig trafikkstans og
kaotiske tilstander for alle. Med de erfaringene vi har fra de seneste vintersesongene i området er
dette en hovedgrunn til at vi går mot den foreslåtte løsningen. Vårt lokallag i Hønefoss peker også på
at forslag til utformingen av rundkjøringen i Hønenkrysset vil gi store framkommelighets-problemer
for spesialtransport med lengde 23,5 meter.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Fordi rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett
vurdert til den løsningen som imøtekommer målene for prosjektet innenfor gitte budsjettrammer. Det
skal ikke være fotgjengerfelt i den planlagte rundkjøringen. Forslaget til plassering av rundkjøringen
er forbi bakketoppen i retning Hønefoss. Det ligger inne i forslaget et eget høyresvingefelt for trafikk
som kommer fra E16 syd og skal ta av til høyre inn på Fv241.

16) Jorunn Helene Bakken Toft

Jeg har to forslag, som jeg ikke har tenkt ut selv men lest i Ring.Blad:
1.
Sperre for innkjøring mot Klekken for sørgående trafikk. De kan kjøre ned til Botilrud og opp
igjen. Det er ganske trangt når det er fullt med biler i ventefila, og noen ganger sperrer de også vanlig
trafikk. De som kommer fra Klekken og skal mot Oslo vil få større mulighet til å komme seg ut,
spesielt når en del av nordgående trafikk tar av mot Klekken.
2.
Ny tilførselsvei fra Hønenkrysset til Botilrud for trafikk fra Klekken mot Oslo. Evt også for trafikk
fra Klekken mot Hønefoss.
Forslag 1 koster veldig lite (noen skilt), mens forslag 2 krever litt mer.
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.
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9.3 Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn

Det kom inn 5 merknader i høringsperioden til forslag om nytt Hønenkryss i Ringerike kommune.
Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, samt Statens vegvesens kommentarer til disse.
1
2
3

4
5
6

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune
Ringerike kommune
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE
Ringvold Frukthage v/Petter Strande
Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,
v/Fredrik C. Hildisch
Johan Borgnes

DATO
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014

23.06.2014
15.05.2014
30.04.2014

MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER:

1) Fylkesmannen i Buskerud

Hønen Handel ligger i en bevaringsverdig bygning med en leilighet i 2.etasje. Beliggenheten i
veikrysset gjør området mindre egnet til boligformål også ut fra barn og unges interesser.
Fylkesmannen ber om at reguleringsbestemmelse § 5 suppleres med at det ikke tillates nye
boligenheter i byggeområde for bolig/forretning. Peker på at bolig like utenfor planområdet får
økning av støynivået på 2-3 dB som følge av tiltaket. Tilbud og eventuell gjennomføring av
støyskjermingstiltak må omtales i reguleringsbestemmelsene og sikres gjennom
rekkefølgebestemmelser.
Fylkesmannen ber om at matjorda som må fjernes for å bygge nytt Hønenkryss blir tatt vare på og
lagt ut på de tilhørende landbrukseiendommer slik at matjorda fortsatt blir brukt til matproduksjon
også i framtiden.
Vegvesenets kommentar:
Arealformålet til området for Hønen Handel er revidert slik at kommuneplanens arealformål fortsatt
skal gjelde for dette arealet. Revidert arealformål blir dermed LNF-område i tråd med
kommuneplanen.
Forhold som omfatter støy er ivaretatt gjennom bestemmelsene.
Forhold som omfatter matjord er ivaretatt gjennom bestemmelsene.

2) Buskerud Fylkeskommune

Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er vår forståelse at registreringer ikke
kan gjennomføres før dette er akseptert av grunneier. Ber om utsatt høringsfrist i forhold til
automatisk fredete kulturminner til 15.10.2014.
Vegvesenets kommentar:
Utsatt høringsfrist innvilges skriftlig pr. e-post datert 26.06.2014.

3) Ringerike kommune

Politisk uttalelse:
- Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet og
estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen.
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Anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av områdene innen planen som
ikke skal nyttes til rene trafikkformål.
Forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres av Statens vegvesen slik at
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy.

Administrativ uttalelse:
Tekniske tjenester
- Eksisterende kommunal vannledning Ø250mm STJ lagt i 1968 er innenfor kjørebane for ny
E16 på strekningen pel 500 – 700, og må legges om. Foreslår at ny kommunal vannledning
med tilhørende kummer legges mellom fruktlageret og ny gang og sykkelvei. Ringerike
kommune krever inngåelse av utbyggingsavtale mellom Statens vegvesen og kommunen,
hvor Statens vegvesen bekoster prosjektering og omlegging av kommunens vann- og
drensledning.
Miljørettet helsevern
- Presiserer viktigheten av tilrettelegging for trygg ferdsel for myke trafikanter og skolebarn,
samt støykrav ved eksisterende boliger.
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
- Gjør oppmerksom på trekkende elg i planområdet.
Byggesakskontoret
- Savner planbestemmelser om utnyttingsgrad og byggegrense
Planavdelingen
- Anser tiltaket som positivt for bilister
- Plassering av busstopp må vurderes nærmere
- Ønsker vurdering av myke trafikanters bevegelser og om disse er hensiktsmessige i forhold til
å unngå villkryssing
- Ønsker vurdering av kapasiteten i rundkjøringen i forhold til nødvendigheten av
avkjøringsrampen
- Ønsker sykkelparkering ved nye holdeplasser
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende politisk uttalelse: Det har vært dialog med grunneier og driver av Ringvold Frukthage
gjennom planprosessen, det er kartlagt kjøremønster for drift av eplehagene, det er kartlagt
kjøremønster for leveranser ved fruktlageret. Planforslaget har innarbeidet innspillene fra grunneier
og driver av Ringvold frukthage for å få til en hensiktsmessig løsning for driftsveger, driftsavkjørsler
og offentlige veger.
Vedrørende kollektivløsningene har det vært møte mellom Statens vegvesen og Brakar med
gjennomgang av planforslaget. Kollektivselskapet aksepterte løsningen i planforslaget.
For myke trafikanter forutsettes at eksisterende planskilte undergang for E16 benyttes ved kryssing
av Osloveien. På vestsiden av E16 er avstanden mellom holdeplass og gs-undergang forkortet med ca.
100m. På østsiden av E16 er avstand mellom holdeplass og gs-undergang uendret. Nye holdeplasser
på Fv241 får noe lengre avstand til gs-undergang og til selve kryssområdet. Økt avstand mellom
vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter gir bedre oversikt for alle trafikantgrupper.
Vedrørende områder som ikke skal nyttes til rene trafikkformål er det utarbeidet illustrasjonsplan og
O-tegning som skal bidra til at veganlegget og planområdet får god formgiving, terrengbehandling,
jord- og plantevalg og estetiske vurderinger.
Vedrørende administrativ uttalelse:
- Omlegging av kommunal vannledning er nødvendig, og dette bør ses i sammenheng med
Ringerike kommunes planer for overføring av KUR-anlegg fra området Åsa til eksisterende
kommunalt nett, hvor tilknytning av nye vann og avløpsledning til eksisterende kommunalt
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ.
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Det skal etableres gs-veg i planområdet som knytter seg til eksisterende gs-vegsystem. Det
forutsettes at eksisterende gs-undergang ved E16 benyttes. Støyforhold ved eksisterende
boliger i planområdet er utredet.
Trekkende elg i planområdet tas til etterretning
Vedrørende arealformål for området ved Hønen Handel er dette tilbakeført til å gjelde
kommuneplanens formål som er LNF område.
Plassering av holdeplasser er vurdert fra ulike tema som tilstrekkelig sikt, trafikkavvikling,
arealbeslag, tilknytning til gs-veg. Eksisterende planskilte gs-undergang forutsettes benyttet
av myke trafikanter, samt eksisterende gs-veg system. Nye gs-veger skal kobles mot
eksisterende gs-vegsystem. Avkjøringsrampen beholdes for å holde trafikkavviklingen på et
mest mulig smidig nivå, og bidrar til større antall luker i rundkjøring for trafikk fra Hønefoss
mot Haugsbygd. Ønske om sykkelparkering tas til etterretning.

MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE:

4) Ringvold frukthage

- Støttemurer og arealbeslag: ønsker forlenget støttemur langs Hadelandsveien, frem til omlegging
av Fv.241 starter bak Hønen Handel. Hensikt er å redusere inngrep på matjord, samt fungere som en
barriere mot epleslang.
- ‘’Kompisparkeringen’’: ønsker at den uregulerte parkeringsplassen ved Hønen handel avvikles, og
henviser til pendlerparkering på Botilrud og Hvervenkastet. Ser behovet for snuplass ved
innkjørselen til tomta ved Hønen handel.
- Leskur, bussholdeplass retning Oslo: foreslår at leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo flyttes
ut av eplehagen og til enden av busslomma, av hensyn til traktorstøy, sprøyteeksponering og
epleslang. Gangvegen benyttes som vendeteig inn og ut av radene her.
- Riggområde: foreslår at det gjøres et løft på begge sider av rundkjøringen med beplantning, bed
o.l. for å unngå følelsen av et stort trafikklokk på området man en gang kunne følge epletrærne
sesongen gjennom i forbifarten.
- Skulptur i rundkjøringen: ber Vegvesenet henspeile den kulturhistoriske forankringen som hører til
Norderhov og benytter rundkjøringen til å skape et sentrum for Norderhov – praktisk, estetisk og
historisk.
- Mener en forbedring av gs-undergangen enten bør implementeres eller følge som et naturlig
prosjekt.
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende forlengelse av støttemur langs Hadelandsveien. Den planlagte støttemuren vil ikke bli
forlenget. Statens vegvesen ser utfordring med epleslang, og kan tilby etablering av gjerde mellom
og langs ny holdeplass mot eplehagen.
Vedrørende kompisparkering er denne i dag uregulert. Det planlegges for etablering av et antall
parkeringsplasser som er tilstrekkelig for forretning og bolig i Hønen Handel. Det skal ikke reguleres
til kompisparkering.
Vedrørende leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo. Endelig plassering av lehus tas i
byggeplanfasen.
Vedrørende riggområde. Det er utarbeidet plan for etablering av beplantning. Videre bearbeiding av
denne gjøres i byggeplanfasen.
Vedrørende skulptur i rundkjøringen. Dette er en spenstig og spennende ide, men er dessverre ikke
en del av dette prosjektet.
Vedrørende gs-undergang. Den er liten og trang, men er dessverre ikke en del av dette prosjektet.

Revisjonsdato Reguleringsplanbeskrivelse: 23.02.2015

side 30

Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386

5) Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, v/Fredrik C. Hildisch

Har lest om nytt Hønenkryss i Ringerikes blad. Mener at dette er et nødvendig tiltak, men viser til at
Gihlebakken også trenger en nødvendig forandring. Det vil ta minst 10 år frem før den nye firefelts
motorveien vil bli bygget, og da vil fremdeles omtrent 8.000 kjøretøyer bruke eksisterende E16. Det
er heller ikke sikkert at firefeltsveien vil bli bygget. Vi mener at halvgode løsninger bør unngås, når
nye tiltak på riksveier for å bedre trafikksikkerheten settes i gang.
Vegvesenets kommentar:
Et fellesprosjekt for E16 og Ringeriksbanen vil medføre andre vegløsninger enn i planen for E16
Skaret – Hønefoss som var på høring i 2013. Det må tas forbehold om at en eventuell felles
utbygging av veg og bane kan gi et annet trafikkbilde enn en ren vegutbygging. Hovedtrekkene i
trafikkbildet vil likevel trolig ligne på det som ble beregnet for E16 Skaret – Hønefoss. Kapittel 4 i
konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss gir en grundig redegjørelse for trafikkanalysene
som ble gjort. Det er beregnet trafikkmengde i 2043 (20 år etter 2023, som ble benyttet som mulig
åpningsår for ny veg i konsekvensutredningen). Vi viser i den anledning særlig til figur 4-28 og 4-30
(side 4-30 og 4-32) i konsekvensutredningen. Uten ny veg er det anslått at trafikkmengden på
Steinssletta vil være på rundt 21 000 kjt./døgn i 2043, mens med ny veg i Vegvesenets anbefalte
alternativ A1a (grønn korridor) vil det bli igjen ca. 7 000 kjt./døgn på Steinssletta. Med ny veg i
alternativ A1b (blå korridor), som Vegvesenet aksepterer, er det beregnet å bli igjen i overkant av 4
000 kjt./døgn på Steinssletta i 2043 (figur 4-32 i konsekvensutredningen).

6)Johan Borgnes

Har kjørt gjennom Hønenkrysset i 25 år. Forslag om rundkjøring og legger ved skisse. Rundkjøring
slik vegvesenet har tenkt. Hva med oppgradering og mest mulig bruk av nåværende trase hele veien
Rørvik – Hønefoss.

Vegvesenets kommentar:
Tas til orientering.

9.4 Sammendrag av merknader etter begrenset høring

Planforslaget ble sendt på begrenset høring for å få en avklaring vedrørende automatisk fredete
kulturminner. Begrenset høring var i perioden 22.12.2014 – 20.02.2015.
1
2
3
4

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Riksantikvaren
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune

DATO
09.02.2015
16.02.2015
19.02.2015
23.02.2015

1)Riksantikvaren

De automatisk fredete kulturminnene som er i konflikt med reguleringsplanen er alle lagt inn på
plankartet som bestemmelsesområder nummerert fra #1 - #3. Kulturhistorisk museum viser til at de
omsøkte kulturminnene ligger strategisk til langs en eldre ferdselsåre ikke langt fra Storelva, og det er
naturlig å se bosetningssporene i sammenheng med det tidligere maktsenteret på Norderhov og
gravfeltet på Tanberg. Kulturminnene inngår i et unikt miljø som utvilsomt har hatt betydning både i
forhistorisk og historisk tid. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for
E16 Hønenkrysset kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk
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utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet
Riksantikvaren og datert 6.februar 2015.
Vegvesenets kommentar:
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag
oversendes Ringerike kommune for behandling.

2)Buskerud fylkeskommune

Påpeker at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket krever omarbeiding
av reguleringsbestemmelsene i tråd med de krav Riksantikvaren stiller, og dersom dette ikke gjøres
vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Arkeologiske utgravninger skal bekostes av tiltakshaver, jf.
Kulturminnelovens § 10. Vedtak om omfang og kostnader kan først skje etter at reguleringsplanen er
vedtatt.
Vegvesenets kommentar:
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag
oversendes Ringerike kommune for behandling. Statens vegvesen forholder seg til kulturminnelovens
§ 10.

3)Fylkesmannen i Buskerud

Har ingen spesielle kommentarer til de endringene som er foreslått av hensyn til kulturminner. Det
er positivt at Fylkesmannens tidligere innspill ser ut til å være fulgt opp i revidert planforslag, og
minner om at det bør omdisponeres minst mulig dyrka mark.
Vegvesenets kommentar:
Statens vegvesen er innforstått med at den dyrkede marka er i områder med den mest produktive vi
har i landet.

4)Ringerike kommune

Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av støytiltak må tas inn. Stiller spørsmål ved hvorfor
næringsdelen av Hønen handel ikke omfattes av samme støytiltak som boligdelen. Påpeker at
næringsdelen kanskje kan bli bruksendret til leilighet.
Ønsker vurdering av atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området.
Stiller spørsmål ved rekkefølgebestemmelsene vedrørende automatisk fredete kulturminner.
Stiller spørsmål ved tiltakshavers håndtering av omlegging av avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 med fare
for at tiltakshaver vil takke ja til et smutthull til å slippe disse arbeidene med avkjørsler.
Ringerike kommune bemerker at det kan være populært å ha et riggområde stående for å slippe å
fjerne det, at det kan bli stående i lang tid, samt at en entreprenør kan finne smutthull i denne
sammenhengen.
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende støytiltak er reguleringsbestemmelsene§ 4.1b omarbeidet for presisering i forhold til
gjennomføring. Eventuell fremtidig bruksendring av bygninger i planområdet kan ikke tas stilling til i
denne sammenheng. Anbefalte støygrenser gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. For andre typer
bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs nivå.
Atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området (Avkj_8) er en driftsavkjørsel for hensiktsmessig
drift av epleproduksjonen, og er markert for å ivareta tillatelse til avkjørsel etter vurderinger av
praktisk drift i samarbeid med Ringvold Frukt. Avkjørselspilen er et punktsymbol, og detaljert
utforming skal utarbeides i byggeplanen, hvor man skal unngå å kjøre rett i støttemur.
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Vedrørende automatisk fredete kulturminner og rekkefølgebestemmelser har Riksantikvaren i
perioden for begrenset høring av planen, behandlet saken og kommet med krav til planforslaget.
Kravene fra Riksantikvaren har medført omarbeiding av bestemmelsene, også i henhold til brev fra
Buskerud fylkeskommune.
Vedrørende avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 sikres atkomst til eiendommen gjennom plan- og
bygningsloven ved krav om lovlig atkomst fra eiendom til veg som er åpen for alminnelig ferdsel.
Vedrørende riggområde, bestemmelse er omarbeidet.
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Avstander for gående mellom holdeplasser og gs-undergang i
Hønenkrysset

Eksisterende situasjon
Dagens kryss mellom E16 og Fv241 er et T-kryss. Langs Fv241 Hadelandsveien er det gangog sykkelveg med tilhørende undergang for gående og syklende som krysser under E16.
Langs E16 Osloveien er det gang og sykkelveg på vestsiden, som kobles til gang- og
sykkelvegen fra Fv.241 syd-øst for T-krysset.
Det er to kollektivholdeplasser langs E16. Holdeplass i retning mot Hønefoss har eldre
standard uten lehus og venteareal. Holdeplass i retning mot Oslo har lehus, men noe
utflytende areal for av- og påstigning.
Det er to kollektivholdeplasser langs Fv.241. Holdeplass i retning mot Haugsbygd har eldre
standard uten venteareal og lehus. Holdeplass i retning fra Haugsbygd har venteareal, men
ikke lehus.
Det er en fartshump på Fv.241 ca. 40 meter fra T-krysset som fungerer som krysningspunkt
for myke trafikanter.

Planlagt situasjon
Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for ombygging av Hønenkrysset. Forslaget
innebærer etablering av rundkjøring ca. 170 meter nærmere Hønefoss enn eksisterende Tkryss. Gang- og sykkelvegene langs E16 og Fv.241 med eksisterende undergang skal
opprettholdes i planforslaget.
Antall kollektivholdeplasser skal opprettholdes, men blir tilpasset ny kryssløsning. Holdeplass
langs E16 i retning mot Hønefoss blir liggende omtrent på samme sted som i dag.
Holdeplassen blir rustet opp med venteareal, kantstein og lehus. Holdeplass langs E16 i
retning mot Oslo blir flyttet ca. 100 meter sydover, og den får venteareal, kantstein og lehus.
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4808 Arendal
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Kollektivholdeplassene langs Fv.241 blir flyttet til den omlagte vegarmen. Begge
holdeplassene får venteareal, kantstein og det skal etableres opphøyd krysningspunkt med
forsterket belysning i tilknytning til disse holdeplassene.

Avstander mellom holdeplasser og gs-undergang
Det er gjort beregninger av avstander mellom eksisterende kollektivholdeplasser og
eksisterende gs-undergang i tilknytning til Hønenkrysset.
Beregningene er gjort ved å måle avstander på grunnlagskart langs eksisterende gang- og
sykkelvegtraseer. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende forhold og at det finnes en planskilt
gs-undergang for myketrafikkanter under E16 rett syd for dagens kryss mellom E16 og
Fv241.
Det er gjort beregninger av avstander mellom planlagte kollektivholdeplasser og eksisterende
gs-undergang i tilknytning til Hønenkrysset. Beregningene er gjort ved å måle avstander på
plankart langs planlagte gang- og sykkelvegtraseer.
Det er forutsatt at myke trafikanter benytter undergang når E16 skal krysses. Det er forutsatt
at myke trafikanter benytter tilrettelagte krysningspunkt på Fv.241 både i eksisterende og
planlagt situasjon.

Fra
holdeplass
E16 retning
Hønefoss
E16 retning
Hønefoss
E16 retning
Oslo
E16 retning
Oslo

Til
holdeplass
Fv241 mot
Haugsbygd
Fv241 fra
Haugsbygd
Fv241 mot
Haugsbygd
Fv241 fra
Haugsbygd

Målt gangavstand langs
gs-veg traseer (meter)
Eksisterende Planlagt
100 m
110 m

Antall nødvendige kryssinger
av kjøreveg i plan
Eksisterende Planlagt
1
0

110 m

165 m

0

1

235 m

180 m

0

1

267 m

237 m

1

2

Virkning på de myke trafikantenes bevegelser
Det er ikke gjort noen studie på de myke trafikantenes bevegelser i eksisterende T-kryss, eller
mellom holdeplasser og faktisk bruk av gang- sykkelveg og tilrettelagte krysningssteder. I
følge TØI er det ikke funnet undersøkelser som viser om plassering av holdeplasser i samsvar
med retningslinjene i Vegnormalene (N100 og V123), fører til færre ulykker enn plassering
som er i strid med retningslinjene. Kollektivselskapet som i dag betjener de lokale bussrutene,
har akseptert løsningen for nytt Hønenkryss slik den foreligger i planforslaget.
Det er gjort en vurdering ut fra fysiske forhold når det gjelder avstander mellom holdeplasser
og undergang. Det viser at avstandene endres til å bli noe lengre til og fra holdeplass på E16
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retning mot Hønefoss, og endres til å bli noe kortere til og fra holdeplass på E16 retning mot
Oslo.
Målingene viser at det blir ingen endring av antall nødvendige krysninger av kjøreveg i plan
mellom 3 av 4 holdeplasser. Det blir en endring av nødvendige antall kryssinger for
bevegelser mellom holdeplassene E16 retning mot Oslo og Fv241 fra Haugsbygd, fra 1
kryssing til 2 kryssinger. Dette er isolert sett negativt for myke trafikanter.

Beskrivelse av kryssing av kjøreveg i plan og undergang
Eksisterende situasjon i Hønenkrysset gjør at myke trafikanter må krysse Fv.241 i plan, mens
E16 kan krysses planskilt via undergang. Avstander fra undergang langs gang og
sykkelvegtrase til eksisterende holdeplasser langs E16 er ca.150 meter for begge. Avstander
fra undergang langs gang og sykkelvegtrase til eksisterende holdeplasser på Fv.241 er
henholdsvis ca. 75 meter og ca. 107 meter.
Eksisterende krysningspunkt på Fv241 ligger ca. 40 meter fra T-krysset. Det er toveis trafikk i
krysningspunktet, som består av opphøyd fartshump. Det er også avkjørsel til Hønen Handel i
dette punktet, med avstand ca. 9 meter fra tilrettelagt krysning. Dette er i følge trafikanter, et
komplisert sted med mye trafikk på morgen og ettermiddagen. Det er også opplyst at biler
benytter holdeplasser til å slippe av eller plukke opp passasjerer fra busser. Det er ikke gjort
noen studier som kan dokumentere dette.
Planlagt situasjon i Hønenkrysset gjør at myke trafikanter må krysse Fv.241 i plan, mens E16
kan krysses planskilt via undergang. Avstander fra undergang langs gang og sykkelvegtrase
til planlagte holdeplasser langs E16 er henholdsvis ca. 50 meter og ca. 160 meter. Avstander
fra undergang langs gang og sykkelvegtrase til planlagte holdeplasser på Fv.241 er
henholdsvis ca. 120 meter og ca. 177 meter.
Planlagt krysningspunkt på ny Fv241 ligger ca.200 meter fra rundkjøringen. Det er toveis
trafikk i krysningspunktet, som skal være opphøyd fartshump med forsterket belysning. Ny
avkjørsel til Hønen Handel ligger ca. 75 meter fra dette krysningspunktet. Det andre
krysningspunktet er planlagt på avkjøringsrampen til Fv.241, som blir liggende i samme trase
som eksisterende Fv.241. Denne avkjøringsrampen er enveiskjørt, med trafikk i kun en
retning. Krysningspunktet ligger ca. 90 meter fra avkjøringen fra E16. Avstanden mellom de
planlagte krysningspunktene på Fv.241 og avkjøringsrampen er ca. 40 meter.
Antall kjørefelt
som krysses i
samme punkt
Eksisterende
Fv.241
Planlagt
Fv.241
Planlagt
avkjøringsrampe

Avstand til
nærmeste
vegkryss (meter)

Avstand til
nærmeste
avkjørsel (meter)

Forsterket
belysning

2

40 m

9m

nei

2

200 m

75 m

ja

1

90 m

28 m

ja
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Fordeler og ulemper for myke trafikanter i Hønenkrysset
Eksisterende situasjon:
FORDELER
 kun ett krysningspunkt i plan
 kort avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang
 gs-undergang ved kryssing av E16
ULEMPER
- Lang avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang
- Utforming av holdeplasser er av gammel standard
- 3 holdeplasser har ikke definert areal for av- og påstigning
- Krysningspunkt på Fv.241 omfatter mange hendelsespunkter/ulike trafikkbevegelser
på ett begrenset område
Planlagt situasjon:
FORDELER
 kort avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang
 alle holdeplasser får lik standard med venteareal, kantstein og taktile heller
 økt avstand mellom krysningspunkt og vegkryss
 definert trase for gang- og sykkelveg
 spredning og lengre avstand mellom ulike trafikkbevegelser / hendelsespunkter
 gs-undergang ved kryssing av E16
ULEMPER
- To krysningspunkt i plan
- Økt avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang
- Ingen oppgradering av eksisterende gs-undergang

17.04.2015

Oppsummering av høringsuttalelser ved offentlig ettersyn og begrenset
høring av planforslaget.
Offentlig ettersyn
Det kom inn 5 merknader i høringsperioden til forslag om nytt Hønenkryss i Ringerike kommune.
Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, med kommentarer til disse.

1
2
3

4
5
6

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune
Ringerike kommune
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE
Ringvold Frukthage v/Petter Strande
Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,
v/Fredrik C. Hildisch
Johan Borgnes

DATO
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014

23.06.2014
15.05.2014
30.04.2014

1) Fylkesmannen i Buskerud
Hønen Handel ligger i en bevaringsverdig bygning med en leilighet i 2.etasje. Beliggenheten i
veikrysset gjør området mindre egnet til boligformål også ut fra barn og unges interesser.
Fylkesmannen ber om at reguleringsbestemmelse § 5 suppleres med at det ikke tillates nye
boligenheter i byggeområde for bolig/forretning. Peker på at bolig like utenfor planområdet får
økning av støynivået på 2-3 dB som følge av tiltaket. Tilbud og eventuell gjennomføring av
støyskjermingstiltak må omtales i reguleringsbestemmelsene og sikres gjennom
rekkefølgebestemmelser.
Fylkesmannen ber om at matjorda som må fjernes for å bygge nytt Hønenkryss blir tatt vare på og
lagt ut på de tilhørende landbrukseiendommer slik at matjorda fortsatt blir brukt til matproduksjon
også i framtiden.
Vegvesenets kommentar:
Arealformålet til området for Hønen Handel er revidert slik at kommuneplanens arealformål fortsatt
skal gjelde for dette arealet. Revidert arealformål blir dermed LNF-område i tråd med
kommuneplanen.
Forhold som omfatter støy er ivaretatt gjennom bestemmelsene.
Forhold som omfatter matjord er ivaretatt gjennom bestemmelsene.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

2) Buskerud Fylkeskommune
Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er vår forståelse at registreringer ikke
kan gjennomføres før dette er akseptert av grunneier. Ber om utsatt høringsfrist i forhold til
automatisk fredete kulturminner til 15.10.2014.
Vegvesenets kommentar:

17.04.2015
Utsatt høringsfrist innvilges skriftlig pr. e-post datert 26.06.2014.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

3) Ringerike kommune
Politisk uttalelse:
- Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet og
estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen.
- Anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av områdene innen planen som
ikke skal nyttes til rene trafikkformål.
- Forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres av Statens vegvesen slik at
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy.
Administrativ uttalelse:
Tekniske tjenester
- Eksisterende kommunal vannledning Ø250mm STJ lagt i 1968 er innenfor kjørebane for ny
E16 på strekningen pel 500 – 700, og må legges om. Foreslår at ny kommunal vannledning
med tilhørende kummer legges mellom fruktlageret og ny gang og sykkelvei. Ringerike
kommune krever inngåelse av utbyggingsavtale mellom Statens vegvesen og kommunen,
hvor Statens vegvesen bekoster prosjektering og omlegging av kommunens vann- og
drensledning.
Miljørettet helsevern
- Presiserer viktigheten av tilrettelegging for trygg ferdsel for myke trafikanter og skolebarn,
samt støykrav ved eksisterende boliger.
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
- Gjør oppmerksom på trekkende elg i planområdet.
Byggesakskontoret
- Savner planbestemmelser om utnyttingsgrad og byggegrense
Planavdelingen
- Anser tiltaket som positivt for bilister
- Plassering av busstopp må vurderes nærmere
- Ønsker vurdering av myke trafikanters bevegelser og om disse er hensiktsmessige i forhold til
å unngå villkryssing
- Ønsker vurdering av kapasiteten i rundkjøringen i forhold til nødvendigheten av
avkjøringsrampen
- Ønsker sykkelparkering ved nye holdeplasser
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende politisk uttalelse: Det har vært dialog med grunneier og driver av Ringvold Frukthage
gjennom planprosessen, det er kartlagt kjøremønster for drift av eplehagene, det er kartlagt
kjøremønster for leveranser ved fruktlageret. Planforslaget har innarbeidet innspillene fra grunneier
og driver av Ringvold frukthage for å få til en hensiktsmessig løsning for driftsveger, driftsavkjørsler
og offentlige veger.
Vedrørende kollektivløsningene har det vært møte mellom Statens vegvesen og Brakar med
gjennomgang av planforslaget. Kollektivselskapet aksepterte løsningen i planforslaget.
For myke trafikanter forutsettes at eksisterende planskilte undergang for E16 benyttes ved kryssing
av Osloveien. På vestsiden av E16 er avstanden mellom holdeplass og gs-undergang forkortet med ca.
100m. På østsiden av E16 er avstand mellom holdeplass og gs-undergang uendret. Nye holdeplasser
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på Fv241 får noe lengre avstand til gs-undergang og til selve kryssområdet. Økt avstand mellom
vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter gir bedre oversikt for alle trafikantgrupper.
Vedrørende områder som ikke skal nyttes til rene trafikkformål er det utarbeidet illustrasjonsplan og
O-tegning som skal bidra til at veganlegget og planområdet får god formgiving, terrengbehandling,
jord- og plantevalg og estetiske vurderinger.
Vedrørende administrativ uttalelse:
- Omlegging av kommunal vannledning er nødvendig, og dette bør ses i sammenheng med
Ringerike kommunes planer for overføring av KUR-anlegg fra området Åsa til eksisterende
kommunalt nett, hvor tilknytning av nye vann og avløpsledning til eksisterende kommunalt
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ.
- Det skal etableres gs-veg i planområdet som knytter seg til eksisterende gs-vegsystem. Det
forutsettes at eksisterende gs-undergang ved E16 benyttes. Støyforhold ved eksisterende
boliger i planområdet er utredet.
- Trekkende elg i planområdet tas til etterretning
- Vedrørende arealformål for området ved Hønen Handel er dette tilbakeført til å gjelde
kommuneplanens formål som er LNF område.
- Plassering av holdeplasser er vurdert fra ulike tema som tilstrekkelig sikt, trafikkavvikling,
arealbeslag, tilknytning til gs-veg. Eksisterende planskilte gs-undergang forutsettes benyttet
av myke trafikanter, samt eksisterende gs-veg system. Nye gs-veger skal kobles mot
eksisterende gs-vegsystem. Avkjøringsrampen beholdes for å holde trafikkavviklingen på et
mest mulig smidig nivå, og bidrar til større antall luker i rundkjøring for trafikk fra Hønefoss
mot Haugsbygd. Ønske om sykkelparkering tas til etterretning.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknadene tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

4) Ringvold frukthage
- Støttemurer og arealbeslag: ønsker forlenget støttemur langs Hadelandsveien, frem til omlegging
av Fv.241 starter bak Hønen Handel. Hensikt er å redusere inngrep på matjord, samt fungere som en
barriere mot epleslang.
- ‘’Kompisparkeringen’’: ønsker at den uregulerte parkeringsplassen ved Hønen handel avvikles, og
henviser til pendlerparkering på Botilrud og Hvervenkastet. Ser behovet for snuplass ved
innkjørselen til tomta ved Hønen handel.
- Leskur, bussholdeplass retning Oslo: foreslår at leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo flyttes
ut av eplehagen og til enden av busslomma, av hensyn til traktorstøy, sprøyteeksponering og
epleslang. Gangvegen benyttes som vendeteig inn og ut av radene her.
- Riggområde: foreslår at det gjøres et løft på begge sider av rundkjøringen med beplantning, bed
o.l. for å unngå følelsen av et stort trafikklokk på området man en gang kunne følge epletrærne
sesongen gjennom i forbifarten.
- Skulptur i rundkjøringen: ber Vegvesenet henspeile den kulturhistoriske forankringen som hører til
Norderhov og benytter rundkjøringen til å skape et sentrum for Norderhov – praktisk, estetisk og
historisk.
- Mener en forbedring av gs-undergangen enten bør implementeres eller følge som et naturlig
prosjekt.
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende forlengelse av støttemur langs Hadelandsveien. Den planlagte støttemuren vil ikke bli
forlenget. Statens vegvesen ser utfordring med epleslang, og kan tilby etablering av gjerde mellom
og langs ny holdeplass mot eplehagen.
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Vedrørende kompisparkering er denne i dag uregulert. Det planlegges for etablering av et antall
parkeringsplasser som er tilstrekkelig for forretning og bolig i Hønen Handel. Det skal ikke reguleres
til kompisparkering.
Vedrørende leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo. Endelig plassering av lehus tas i
byggeplanfasen.
Vedrørende riggområde. Det er utarbeidet plan for etablering av beplantning. Videre bearbeiding av
denne gjøres i byggeplanfasen.
Vedrørende skulptur i rundkjøringen. Dette er en spenstig og spennende ide, men er dessverre ikke
en del av dette prosjektet.
Vedrørende gs-undergang. Den er liten og trang, men er dessverre ikke en del av dette prosjektet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

5) Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, v/Fredrik C. Hildisch
Har lest om nytt Hønenkryss i Ringerikes blad. Mener at dette er et nødvendig tiltak, men viser til at
Gihlebakken også trenger en nødvendig forandring. Det vil ta minst 10 år frem før den nye firefelts
motorveien vil bli bygget, og da vil fremdeles omtrent 8.000 kjøretøyer bruke eksisterende E16. Det
er heller ikke sikkert at firefeltsveien vil bli bygget. Vi mener at halvgode løsninger bør unngås, når
nye tiltak på riksveier for å bedre trafikksikkerheten settes i gang.
Vegvesenets kommentar:
Et fellesprosjekt for E16 og Ringeriksbanen vil medføre andre vegløsninger enn i planen for E16
Skaret – Hønefoss som var på høring i 2013. Det må tas forbehold om at en eventuell felles
utbygging av veg og bane kan gi et annet trafikkbilde enn en ren vegutbygging. Hovedtrekkene i
trafikkbildet vil likevel trolig ligne på det som ble beregnet for E16 Skaret – Hønefoss. Kapittel 4 i
konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss gir en grundig redegjørelse for trafikkanalysene
som ble gjort. Det er beregnet trafikkmengde i 2043 (20 år etter 2023, som ble benyttet som mulig
åpningsår for ny veg i konsekvensutredningen). Vi viser i den anledning særlig til figur 4-28 og 4-30
(side 4-30 og 4-32) i konsekvensutredningen. Uten ny veg er det anslått at trafikkmengden på
Steinssletta vil være på rundt 21 000 kjt./døgn i 2043, mens med ny veg i Vegvesenets anbefalte
alternativ A1a (grønn korridor) vil det bli igjen ca. 7 000 kjt./døgn på Steinssletta. Med ny veg i
alternativ A1b (blå korridor), som Vegvesenet aksepterer, er det beregnet å bli igjen i overkant av 4
000 kjt./døgn på Steinssletta i 2043 (figur 4-32 i konsekvensutredningen).
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

6)Johan Borgnes
Har kjørt gjennom Hønenkrysset i 25 år. Forslag om rundkjøring og legger ved skisse. Rundkjøring
slik vegvesenet har tenkt. Hva med oppgradering og mest mulig bruk av nåværende trase hele veien
Rørvik – Hønefoss.
Vegvesenets kommentar:
Tas til orientering.
Rådmannens kommentar:
Ingen kommentarer.
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Begrenset høring
Planforslaget ble sendt på begrenset høring for å få en avklaring vedrørende automatisk fredete
kulturminner. Begrenset høring var i perioden 22.12.2014 – 20.02.2015.

1
2
3
4

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Riksantikvaren
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune

DATO
09.02.2015
16.02.2015
19.02.2015
23.02.2015

1)Riksantikvaren
De automatisk fredete kulturminnene som er i konflikt med reguleringsplanen er alle lagt inn på
plankartet som bestemmelsesområder nummerert fra #1 - #3. Kulturhistorisk museum viser til at de
omsøkte kulturminnene ligger strategisk til langs en eldre ferdselsåre ikke langt fra Storelva, og det er
naturlig å se bosetningssporene i sammenheng med det tidligere maktsenteret på Norderhov og
gravfeltet på Tanberg. Kulturminnene inngår i et unikt miljø som utvilsomt har hatt betydning både i
forhistorisk og historisk tid. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for
E16 Hønenkrysset kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk
utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet
Riksantikvaren og datert 6.februar 2015.
Vegvesenets kommentar:
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag
oversendes Ringerike kommune for behandling.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

2)Buskerud fylkeskommune
Påpeker at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket krever omarbeiding
av reguleringsbestemmelsene i tråd med de krav Riksantikvaren stiller, og dersom dette ikke gjøres
vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Arkeologiske utgravninger skal bekostes av tiltakshaver, jf.
Kulturminnelovens § 10. Vedtak om omfang og kostnader kan først skje etter at reguleringsplanen er
vedtatt.
Vegvesenets kommentar:
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag
oversendes Ringerike kommune for behandling. Statens vegvesen forholder seg til kulturminnelovens
§ 10.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

3)Fylkesmannen i Buskerud
Har ingen spesielle kommentarer til de endringene som er foreslått av hensyn til kulturminner. Det
er positivt at Fylkesmannens tidligere innspill ser ut til å være fulgt opp i revidert planforslag, og
minner om at det bør omdisponeres minst mulig dyrka mark.
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Vegvesenets kommentar:
Statens vegvesen er innforstått med at den dyrkede marka er i områder med den mest produktive vi
har i landet.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

4)Ringerike kommune
Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av støytiltak må tas inn. Stiller spørsmål ved hvorfor
næringsdelen av Hønen handel ikke omfattes av samme støytiltak som boligdelen. Påpeker at
næringsdelen kanskje kan bli bruksendret til leilighet.
Ønsker vurdering av atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området.
Stiller spørsmål ved rekkefølgebestemmelsene vedrørende automatisk fredete kulturminner.
Stiller spørsmål ved tiltakshavers håndtering av omlegging av avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 med fare
for at tiltakshaver vil takke ja til et smutthull til å slippe disse arbeidene med avkjørsler.
Ringerike kommune bemerker at det kan være populært å ha et riggområde stående for å slippe å
fjerne det, at det kan bli stående i lang tid, samt at en entreprenør kan finne smutthull i denne
sammenhengen.
Vegvesenets kommentar:
Vedrørende støytiltak er reguleringsbestemmelsene§ 4.1b omarbeidet for presisering i forhold til
gjennomføring. Eventuell fremtidig bruksendring av bygninger i planområdet kan ikke tas stilling til i
denne sammenheng. Anbefalte støygrenser gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. For andre typer
bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs nivå.
Atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området (Avkj_8) er en driftsavkjørsel for hensiktsmessig
drift av epleproduksjonen, og er markert for å ivareta tillatelse til avkjørsel etter vurderinger av
praktisk drift i samarbeid med Ringvold Frukt. Avkjørselspilen er et punktsymbol, og detaljert
utforming skal utarbeides i byggeplanen, hvor man skal unngå å kjøre rett i støttemur.
Vedrørende automatisk fredete kulturminner og rekkefølgebestemmelser har Riksantikvaren i
perioden for begrenset høring av planen, behandlet saken og kommet med krav til planforslaget.
Kravene fra Riksantikvaren har medført omarbeiding av bestemmelsene, også i henhold til brev fra
Buskerud fylkeskommune.
Vedrørende avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 sikres atkomst til eiendommen gjennom plan- og
bygningsloven ved krav om lovlig atkomst fra eiendom til veg som er åpen for alminnelig ferdsel.
Vedrørende riggområde, bestemmelse er omarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller.

Ringerike
kommune

Ksenia Grasvik
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Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386

Forord
Hva er en reguleringsplan

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.

Reguleringsplanens innhold

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen
ofte en tekstlig planbeskrivelse.
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte
med supplerende tegninger.

Behandling av reguleringsplan

Normalt planlegger Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 3-7 jf § 12. Dette
gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til
sluttbehandlingen i kommunestyret.
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader
er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt.
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har
myndighet til å vedta en reguleringsplan.
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 19. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.
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1 Innledning
Forslaget til reguleringsplan for nytt Hønenkryss på europaveg 16 og fylkesveg 241 er
utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7 og 12-10, etter
avtale med Ringerike kommune. Planarbeidet har vært utført av en tverrfaglig
prosjektgruppe i Statens vegvesen.
Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for
utarbeidelsen av reguleringsplan. Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Silje Island.
Plan ID: 0605_386
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i
lokalavisen Ringerikes Blad 16.09.2013, og med oppstartsvarselsbrev. Innspill som er
kommet gjennom varslingen er listet opp under punkt 9.2, sammendrag av merknader.
Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2,
Drammen), og på rådhuset i Ringerike. I tillegg vil planen legges ut på
www.ringerike.kommune.no.
Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Torstensen Lindstøl.
Kontaktperson i Statens vegvesen er Silje Island.
Planutkast legges ut til offentlig ettersyn den 15.05.2014. Frist for å komme med
kommentarer og innspill til planutkast er 26.06.2014.
Innspill pr brev merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes:
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
Innspill pr e-post merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes:
firmapost-sor@vegvesen.no
Det gjøres oppmerksom på at arkeologiske undersøkelser utføres i mai 2014, og at
resultatene fra dette feltarbeidet foreligger når undersøkelsene er gjennomført.
Statens vegvesen og Ringerike kommune skal behandle innkomne merknader før planen blir
sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av
Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge.
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.
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2 Bakgrunn og Formål
2.1 Planområdet
Planområdeliggernord for Botilrud,og avgrensettil kryssmellomE16Osloveienog fv241
Hadelandsveien.Seoversiktskartunder.

Figur1 Ortofoto somvisergeografiskplasseringav planområdet.
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2.2 Problemstilling

Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av
trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler
av døgnet store problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta
venstresvingebevegelser fra Fv241 i retning Oslo. Det har vært mange ulykker med mindre
personskader i krysset.

2.3 Formål med planen

Målene for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet å tilby ″Bedre
framkommelighet og reduserte avstandskostnader… Visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.″
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål:
o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta
venstresvingbevegelser.
o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.
Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbygging. Vedtatt
reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket.
Planen skal også vise hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å bøte på negative
effekter av vegbyggingen.
Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser,
skal en sikre at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne
interesser gjennom informasjon og medvirkning.

3 Planstatus og Rammebetingelser
3.1 Forhold til andre planer
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser

Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer.
3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune

Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I
planområdet er det veiformål, LNF-område og trase for Pilegrimsleden.
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Figur 2 Utsnitt av
gjeldende kommuneplan
for Ringerike kommune

3.1.3 Gjeldende reguleringsplaner
Plan nr. 236 G/S Hønen – Åsavegen, vedtatt 29.09.1994
Plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995
E16 Skaret – Hønefoss, er under arbeid.

3.2 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige
kartdatabaser og befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet.
Naturbase viser området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9
Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.
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4 Eksisterende Forhold
4.1 Trafikkforhold og vegstandard

Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien fra nord-øst munner ut i E16 Osloveien.
Trafikkmengde (ÅDT) på E16 er 14300 kjøretøy pr døgn syd for krysset, og 15400 kjøretøy pr døgn
nord-vest for krysset (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Trafikkmengde på fv.241 inn
mot krysset er 5200 kjøretøy pr døgn (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på fv.241 er 40 km/t, og det er
fartshump rett etter avkjøring fra E16. Kjørende på fv.241 har vikeplikt for å komme ut på E16.
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- og
sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens Hønenkryss.
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til sammen fire
holdeplasser. Busser som stopper ved holdeplassene på E16 er lokalrutene:
- Linje 210 Hønefoss – Sollihøgda,
- linje 211 Hønefoss – Røyse – Vik,
- linje 212 Hønefoss – Åsa,
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta,
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
I tillegg stopper Timeekspressen linje 4 på E16.
Busser som stopper på holdeplassene på fv. 241 er lokalrutene:
- linje 212 Hønefoss – Åsa
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
Det er vegbelysning i hele kryssområdet i dag.
E16 er en av hovedfartsårene fra Østlandet til Vestlandet, og i Hønenkrysset er det deler av døgnet
store problemer med trafikkavvikling. Venstresving fra Fv241 i retning Oslo er særlig vanskelig.
Risikoen for ulykker i krysset må ansees som relativt høy, fordi det er mye trafikk og relativt høy fart.
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset.
Åtte av disse var i forbindelse med kryssende kjøreretninger i vegkrysset, hvorav en involverte
motorsykkel. Alle ulykkene er skjedd på dagtid, og de fleste med tørr og bar vegbane. Alvorligste
skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 personer.
Av uregistrerte og uønskede hendelser i Hønenkrysset er det ingen etterprøvbar dokumentasjon.
Kirkeskolens informasjonshefte har eget kapittel om trygg skolevei, hvor Hønenkrysset beskrives som
et spesielt trafikkfarlig sted. Ansatte ved skolen forteller om observasjon av mange nesten-ulykker og
farlige situasjoner for myke trafikanter, spesielt i morgenrushet. Dagens Hønenkryss går inn under
definisjonen ulykkespunkt, det vil si minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en
strekning på maksimalt 100m, ofte et kryss eller kryssområde.
4.1.1 Kompisparkering
Utenfor Hønen Handel er det en gruslagt plass som benyttes av kunder til butikken og som plass for
kompisparkering.

4.2 Landskap og estetikk

4.2.1 Landskapsbilde
Landskapsregion: Innsjø- og silurbygdene på Østlandet
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I det overordnede landskapsbilde utgjør planområdet det nord-vestre hjørnet av et større
frukthagefelt. Terrenget innenfor planområdet stiger slakt mot nord, et inntrykk som forsterkes
gjennom retningen i dalsøkket ved Botilrud sør-øst for området, samt at terrenget ser ut til å stige
videre nord for området – opp mot gårdene Tanberg og Øvre Tanberg.
Planområdet er utsatt for noe innsyn fra områdene i sør, men mye av innsynet til selve
inngrepsområdene skjermes av lagerbygningene til Ringvoll frukt.
Den lokale opplevelsen av planområdet er av eplehagene, bebyggelsen – Hønen handel og lageret til
Ringvoll frukt, og infrastrukturen – E16, Hadelandsveien og gang- og sykkelveisystemet.
Pilegrimsleden følger Hadelandsveien ned mot Hønenkrysset, krysser under E16 via undergangen, og
fortsetter ned forbi Norderhov kirke.
4.2.2 Eksisterende vegetasjon
Område er i Skog og Landskap sin database kategorisert som et jordbruksareal med fulldyrka jord.
Dette samsvarer godt med inntrykket av området da de eneste unntakene fra eplehager er
vegskråningene og hageflekken bak Hønen handel. Denne er heller ikke spesielt opparbeidet som
annet enn gårdsplass.
Det dominerende vegetasjonselementet i planområdet er dermed epletrærne i frukthagene.
4.2.3 Estetisk utforming
Norderhov er et område med stor historisk verdi. Innenfor planområdet er kommer dette tydeligst til
uttrykk gjennom bygningen som huser Hønen Handel. Dette er et gammelt bygg med en lang
handelstradisjon. Det blir derfor viktig for prosjektet å sikre at dette bygget består med minimum de
kvalitetene det besitter pr dags dato.

4.3 Vegtrafikkstøy

Innenfor planområdet er det i dag to bygninger som er bebodde boliger. Forretningsbygget Hønen
handel har leilighet i 2. etasje på Gnr/Bnr 39/203, og ‘Gartnerboligen’ på Gnr/Bnr 39/2 på nordsiden
av E16 er bolighus. Begge boliger har i dagens situasjon en eller flere fasader med Lden = 65dBA eller
mer (rød støysone).
Driftsbygningen til Ringvold Frukt på sydsiden av E16 ligger i dag i rød støysone.

4.4 Landbruk

Buskerud er det fjerde største fylket i Norge innen fruktdyrking. Planområdet omfatter deler av en av
Norges største fruktgårder, Ringvold. Hele området er registrert til jordpolitisk arealvurdering klasse
A, meget sterke landbruksinteresser. I Ringerike kommune er det i 2013 registrert 5 foretak som
driver innen vekstgruppe frukt, og 4 foretak som driver innen vekstgruppe bær. Samlet areal i dekar
for disse vekstgruppene i Ringerike var i 2013 henholdsvis 282 da for frukt og 32 da for bær. I
perioden 2003 – 2013 har det i Ringerike vært et stabilt antall foretak for vekstgruppen frukt, mens
for bær er antallet redusert fra 7 til 4. Antall dekar fruktdyrking i Ringerike kommune er i samme
periode redusert med 6%, og bær har en reduksjon i dyrket areal på 32%.
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Figur 3 Epletrær på Ringvold

FOTO: Ksenia Grasvik

4.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
4.5.1 Natur
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi
skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Planområdet
består av fulldyrka jordbruksareal, foruten areal til veg og bygninger. Det er ingen inngrepsfrie
naturområder eller utvalgte naturtyper i planområdet.
4.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går svært tett inntil planområdet. Pilegrimsledene i
Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt
minner knyttet til Olavstradisjonen. Nidarosdomen er målet for vandringene. Den delen av
Pilegrimsleden som ligger inntil planområdet er lagt til gang og sykkelveien langs fv.241
Hadelandsveien, gjennom undergangen under E16 og videre langs Norderhovsbakken forbi
Norderhov kirke.
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Figur 4 Pilegrimsleden merket ved undergangen til E16. FOTO: S. Island

Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16, er skoleveg til Kirkeskolen
for elever som bor øst for E16. Kirkeskolen er en fådelt 1.-7. skole med rundt 82 elever. Skolen ligger
på historisk grunn ved Norderhov kirke. Skolen har fokus på trygg skoleveg, men mange opplever
Hønenkrysset som et spesielt trafikkfarlig sted.
4.5.3 Kulturminner
Innenfor planområdet er det en eiendom med eldre verneverdige bygninger. Forretningsgården
Hønen Handel er trolig satt opp rundt år 1900. Den er et godt eksempel på periodens
forretningsgårder, har lokalhistorisk verdi og identitetsverdi. Samlet sett vurderes den til å ha høy
verneverdi. Bygningene er ikke et registrert SEFRAK minne eller Kulturminne / enkeltminne.
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER
UTFØRT.

4.6 Geotekniske forhold

Nasjonal løsmassedatabase angir tykk havavsetning i hele planområdet, og det ligger under marin
grense. Grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med planleggingen av dette prosjektet viser
imidlertid dybder til berg fra 0,5 til 4,7m slik at det er liten mektighet av løsmasser over berg i
planområdet. Grunnundersøkelsene viser også at grunnforholdene er meget varierende, fra grus og
sand til leire og silt.
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett»
inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende
område. Geoteknisk vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle
geotekniske tiltak.
Nasjonal grunnvannsdatabase angir at det ikke er grunnvannpotensial i løsmassene i dette området.
Planområdet ligger utenfor registrert område for radon-fare.
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Figur 5 Løsmassekart med tegnforklaring.

4.7 Teknisk infrastruktur
4.7.1 Avvanning og drenering
Reguleringsområdet ligger i kupert terreng, med ny rundkjøring plassert i nærhet av høybrekk /
bakketopp.
Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det ligger en
vannledning, 250mm Støpejernsledning, parallelt med E16 på nordsiden. Vannledningen krysser E16
ved p.nr. 500.
4.7.2 Kabler og belysning
Det er innhentet opplysninger fra Telenor, Ringeriks-Kraft og Fiberselskapet AS. Fiberselskapet har
ikke noe fiber i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. Telenor har kabeltrase langs E16, og det er
kryssinger ved p.nr. 410 og p.nr. 460. Ringeriks-kraft har flere kabler innenfor planområdet. De har
kryssinger ved ca. pnr. 500 og pnr. 680.
Det er belysning i eksisterende kryssområde, og langs E16 og Fv.241, med strømforsyning via
jordkabel.

5 Beskrivelse av planforslag
5.1 Normalprofil og vegstandard

Nytt Hønenkryss for E16 x Fv.241 vil være rundkjøring med diameter lik 40m. Rundkjøringer er
regulert med vikeplikt på alle tilfarter, og utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og
god framkommelighet. I innledende faser av planarbeidet, ble det utarbeidet flere skisser for den nye
rundkjøringen med to mulige alternativer:
- Alternativ 1: plassering av rundkjøringen så tett som mulig på eksisterende kryss.
- Alternativ 2: plassering av rundkjøringen forbi Ringvold frukt ved toppen av bakken.
Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette gjelder både gjennom rundkjøringen
og på tilfartene. For alternativ 1 er stigningsforholdene 7%. Derfor er det valgt å planlegge for
alternativ 2, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.
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Plassering av rundkjøringen i alternativ 2 blir omtrent 170 meter nærmere Hønefoss i forhold til
dagens T-kryss. Eksisterende horisontal- og vertikalgeometri for E16 skal opprettholdes så langt det
er mulig, men E16 må legges om noe rett før og rett etter rundkjøringen for å få til en god avbøyning.
E16 skal fortsatt ha et kjørefelt i hver retning, og bredden på kjørefelt skal være 3,5m.
Skulderbredden skal være 0,75m. Vegbredden blir da 8,5m.

Figur 6 Normalprofil for E16. Mål angitt i meter.

Fv.241 skal legges om over en strekning på ca. 250m for tilkobling til rundkjøringen. Vegbredden for
Fv.241 blir 7m, og hvert kjørefelt blir 2,75m bredt. Skulderbredden skal være 0,75m. For trafikk fra
Oslo som skal svinge til høyre inn på Fv.241 vil det være eget avkjøringsfelt. Dette avkjøringsfeltet er
eksisterende Fv.241 som beholder nordgående kjørefelt. Trafikk i dette avkjøringsfeltet vil få vikeplikt
for å komme inn på Fv.241 videre mot Hadeland. Avkjøringsfeltet blir enveiskjørt, og kun for trafikk
fra E16 og videre nordover på Fv.241.
5.1.1 Avkjøring til Ringvold Frukt AS
Avkjørsel til Ringvold Frukt AS, vil bli omtrent som i dag. Det skal legges til rette for direkte avkjøring
fra E16 for store kjøretøy som skal hente og levere varer til fruktlageret. Det skal etableres tydeligere
skiller mellom E16, GS-veg langs E16, bussholdeplass og avkjøring til fruktlageret.
En atkomstveg eller en sterkt trafikkert avkjørsel kan knyttes direkte til overordnede veger i en
rundkjøring, i henhold til HB263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. For Ringvold Frukt AS
skal det reguleres for egen driftsavkjørsel i direkte tilknytning til ny rundkjøring tilpasset eksisterende
driftsveg på vestsiden av fruktlagerbygningen. Dette skal sikre hensiktsmessig driftsadkomst til
eplehagene på nordsiden av E16. Det skal også etableres egen driftsadkomst fra omlagt Fv.241 til
eplehagene i nord.
5.1.2 Avkjøring til Hønen handel
Eksisterende avkjørsel til Hønen Handel (Gnr/Bnr 39/203) fra dagens Fv.241 vil endres som følge av
omlegging av vegen. Ny avkjørsel blir på omlagt Fv.241, ved ca. pnr. 120. Her forstås pnr. som
profilnummer, og henger sammen med antall meter konstruert veglinje i midten av vegen (den gule
stripen) med start i ny rundkjøring.
5.1.3 Avkjøring til bolighus på nordsiden av E16
Avkjørsel fra E16 vest for Hønenkryss opprettholdes, og tilpasses justering på E16 vest for
rundkjøringen. Avkjørsel gjelder til huset som kalles ‘Gartnerboligen’, og tilhører eiendom Gnr/Bnr
39/2.
5.1.3 Gang- og sykkelveg
Eksisterende gang- og sykkelveg langs E16 tilpasses rundkjøring. Forbi Ringvold Frukt skal gang- og
sykkelvegen defineres tydeligere med markering av skille mellom Ringvold Frukt og gs-vegen. Det
skal være rekkverk som skille mellom E16 og gs-vegen.
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241, samt undergangen under E16, beholdes. Det skal
etableres en GS-veg fra bussholdeplass langs E16, retning Hønefoss, som tilknyttes ny bussholdeplass
langs omlagt Fv.241.
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5.1.4 Kompisparkering
Arealet foran Hønen Handel vil fortsatt ha plass til parkering for kunder til butikken, samt mulighet
for kompisparkering.

5.2 Kollektiv

Antall holdeplasser i kryssområdet beholdes, men plassering av disse tilpasses rundkjøring og
omlegging av Fv.241. Busslommene skal ha en lengde på 70m. Rutebusser som i dag har
stoppesteder i Hønenkryss, skal fortsatt kunne kjøre eksisterende ruter og linjer. Alle holdeplassene
skal ha venteareal og lehus, og universell utforming skal tilstrebes.
Holdeplass i sydgående retning langs E16 flyttes nærmere eksisterende gs-undergang, mens
holdeplassen i nordgående retning mot Hønefoss blir liggende på omtrent samme sted.
Eksisterende busslommer på Fv.241 flyttes over til den omlagte strekningen av vegen.

5.3 Trafikksikkerhet

Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre framkommelighet for
kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Det skal også ivareta forholdene for
kollektivtrafikk, og gående og syklende. Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk.
Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må
svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.
For busspassasjerer som skal krysse Fv.241, skal det anlegges fartshump der det forventes at flest
myke trafikanter vil krysse vegen. Det skal være rekkverk som fysisk skille mellom avkjøringsrampen
på Fv.241 og gangveien nærmest Hønen Handel.

6 Konsekvenser av Planforslaget
Tiltaket vil bidra til å oppnå målsettingene i 0-visjonen og de overordnede målsettingene om lavere
ulykkesrisiko. Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt
utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

6.1 Trafikksikkerhet

Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegkrysset E16 Osloveien x Ev241
Hadelandsveien. Ved ombygging av vikepliktsregulert T-kryss til rundkjøring er det potensiale for mer
enn 30% færre personskadeulykker.
Fv241 legges om for tilpasning til rundkjøring. Omlagt veg utformes med kurver, som vil medføre en
reduksjon av fartsnivå. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes, og det skal etableres
krysningspunkter der det er mest naturlig å krysse Hadelandsveien. For busspassasjerer som går av
på holdeplass på Fv.241 og skal over på GS-veg og videre ned mot Norderhov, vil det bli to
krysningspunkter. I eksisterende situasjon er det ett krysningspunkt for tilsvarende bevegelse.
Ulempene med et ekstra krysningspunkt skal avbøtes ved etablering av opphøyde krysningspunkt,
rekkverk som skiller biltrafikk og myke trafikanter, samt ekstra kurvatur på Fv.241. Undersøkelser
viser at humper reduserer antall personskadeulykker, ved en gitt trafikkmengde, med ca 40%.
I forbindelse med drift av epledyrking, vil det fortsatt være nødvendig for driftskjøretøy og traktor, å
bevege seg både på E16, i kryssområdet, og på Fv.241. I tett samarbeid med Ringvold frukt er det
kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike delene av frukthagens arealer. Det skal etableres
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egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for traktor og tilsvarende driftskjøretøy, i ny rundkjøring,
tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.

6.2 Universell utforming

Universell utforming skal tilstrebes. Der eksisterende geometriske forhold og eksisterende terreng
ikke ligger til rette for det, må hensynet til universell utforming fravikes. På busslommene skal det
være taktil oppmerking, samt kantstein i en høyde som gjør det enkelt å stige av og på buss.
Busslommene er planlagt i en lengde på 70 meter, som gjør det mulig for buss å stanse tett inntil
kantstein i hele lengden.

6.3 Landskapsbilde

6.3.1 Landskapsbilde
Tiltaket vil legge beslag på en del arealer som i dag benyttes til frukthage. For å minimere tiltakets
påvirkning på landskapsbildet skal løsmasseskjæringer tilpasses eksisterende terreng.
Selv om tiltaket medfører en prosentvis økning av vegarealer på bekostning av frukthage i
planområdet, er det generelle jordbrukslandskapet storskala og inntrykket av dette vil ikke forringes
nevneverdig av ny situasjon.
Tiltaket vil ikke få nevneverdig fjernvirkning slik det ligger plassert i forhold til lagerbygningen til
Ringvoll frukt. Nærvirkningen vil i midler tid bli langt større da hele området i umiddelbar nærhet til
Hønen Handel vil forandres. Området vil i enda større grad enn i dag fremstå som et veikryss, og
rundkjøringen vil være et mer dominerende anlegg enn dagens T-kryss. Mye av den negative
effekten dette vil kunne ha på nærvirkningen vil forsøkes avbøtt gjennom å benytte god kvalitet på
materialer og løsninger.
6.3.2 Eksisterende vegetasjon
Det er en tid- og ressurskrevende jobb å kultivere frem gode epletrær. Av denne grunn er det et mål
for prosjektet å berøre færrest mulig av de eksisterende trærne. Tiltakets omfang tilsier imidlertid at
en del trær vil gå tapt i byggeprosessen. De trær som ikke blir berørt av anleggsarbeidet skal sikres
slik at det ikke oppstår unødige skader på disse under anleggsperioden.
6.3.3 Estetisk utforming
Utslaget på skjæringene skal ikke være brattere enn 1:1,5 og tilsås med gress.
Randsoner/vegskråninger mot eiendommer reetableres til opprinnelig karakter. Alle
forstøtningsmurer innenfor tiltaksområdet etableres i naturstein.

6.4 Landbruk

Ombygging av Hønenkrysset vil legge beslag på areal på tre ulike grunneiendommer, i tillegg til areal
som allerede er avsatt til vegformål. Det største arealbeslaget omfatter dyrket mark, som i dag
benyttes til epleproduksjon.
Hele anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca. 12000 m2 i anleggsfasen. Av dette
utgjør ca. 2000 m2 midlertidig anleggsområde, som skal tilbakeføres til grunneiere når
anleggsarbeidene er ferdige. Ved de høyeste skjæringene langs omlegging av Fv241 skal det
etableres støttemur, for å begrense omfanget av det permanente arealinngrepet.
Ringvold Frukt har epleproduksjon på alle kanter av Hønenkrysset, og det skal legges til rette for å
opprettholde hensiktsmessig og funksjonell drift av eplehagene. Det skal være hensiktsmessig
driftsadkomst til alle arealer med epleproduksjon.
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6.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
6.5.1 Natur
Ringerikes geologi er bygget opp av grunnfjell fra jordens urtid, kalkstein, skifer og sandstein fra
kambrosilur, vulkaner og lava fra karbon og løsmasser fra istiden. Dette danner i utgangspunktet et
mangfold av landskapstyper som igjen gir et stort mangfold av naturtyper og arter. Innenfor arealene
som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av spesiell verdi.
6.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim tangerer inntil planområdets avgrensning. Tiltaket
innebærer ikke noen endring for Pilegrimsleden.
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16 vil ikke bli endret som følge
av tiltaket.
Gang og sykkelvegen langs E16 tilpasses rundkjøring, med rekkverk som fysisk skille mellom myke
trafikanter og bilveg på de strekninger som er nødvendig.
6.5.3 Kulturminner
Forretningsgården Hønen Handel med tilhørende uthus blir liggende med ny Fv241 tett opptil
uthuset. Det blir ny avkjørsel til denne eiendommen.
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER
UTFØRT.

6.6 Vegtrafikkstøy

Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig
vegsystem i kryssområdet. For den framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens
hastighet, samt for en situasjon med redusert hastighet inn mot ny rundkjøring. Alle beregninger er
gjort med trafikktall for år 2012.
Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at støynivået øker med 2 –
3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). Støynivået ved noen fasadepunkter
for bolig i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av
denne bygningen er støynivået uendret eller lavere. Støyberegningene viser at begge boligene har en
eller flere fasader med Lden= 65 dBA eller mer (rød sone) både for dagens kryssløsning og for nytt
vegsystem.
Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak
lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av
100 m langs E16 syd og nord for ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t.

6.7 Teknisk infrastruktur og belysning

Tiltaket vil berøre kommunal vannledning som i dag ligger parallelt med E16. Ombygging av krysset
gjør det nødvendig å legge om vannledningen. Det må legges drenering/OV-ledninger på oppstrøms
side hele veien. Skifte stikkrenne ved start Fv 241.
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Ny rundkjøring og tilhørende vegarmer på E16 og Fv.241 skal ha belysning. Tilrettelagte
krysningspunkter for myke trafikanter skal ha forsterket belysning.

7 Grunnerverv
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige
veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden.
Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer
som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse
eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt, dersom
grunneier ønsker det.
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor
erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller
avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i
rettssystemet. Vegvesenet dekker nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved
forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.
På grunnervervstegning i planhefte med tekniske tegninger framgår oversikt over foreløpige
beregnede arealer, som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av
foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant,
eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som
anleggsområde under anleggsperioden. Disse arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene
etter endt bruk av vegvesenet.

7.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket
Gnr
39
39
38

Bnr

Adresse
2 Osloveien 134
203 Hadelandsveien 2
1 Osloveien 128

Poststed
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. For
nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene, som skal utarbeides
når kartforretning er gjennomført. Langs dagens E16 er det usikre eiendomsgrenser, og for å få laget
korrekte W-tegninger må det utføres grensesikring. Grensesikring skal i følge måleprogrammet være
klart innen 1.juni 2014.

8 Kostnad, Finansiering og Framdrift
8.1 Kostnadsoverslag

I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner
kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor gjennomført en
kostnadsvurdering. Dette gav en anslått totalkostnad på 30 mill 2014-kr.
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8.2 Finansiering

Det søkes om investeringsmidler til tiltaket i NTP 2014 – 17.

8.3 Framdrift

Gjennomføring av tiltaket er prioritert, og anleggsarbeider vil sannsynligvis starte opp i 2015.

9 Medvirkning og Innspill
9.1 Medvirkning

Oppstart av planarbeidet for nytt Hønenkryss E16 x Fv241 ble i henhold til plan- og bygningelovens §
12-8 kunngjort i Ringerikes Blad 16.september 2013. Det er foretatt varsel om oppstart med brev
datert 11.september 2013, jfr § 12-8 i plan- og bygningsloven.
Det har vært tett kontakt med grunneiere, og det er gjennomført befaring hos grunneier som ønsket
det. Det er ikke gjennomført åpen kontordag i planprosessen.

9.2 Sammendrag av Merknader

Det kom inn 16 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet med nytt Hønenkryss i Ringerike
kommune. Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, samt Statens vegvesens kommentarer
til disse. I forbindelse med artikkel i Ringerikes Blad, datert 19.09.2013, ble det publisert en del
kommentarer fra leserne. Med mindre kommentarene også er sendt til forslagsstiller som innspill /
merknader via e-post eller vanlig postgang, omfattes de ikke av den formelle
reguleringsplanprosessen.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Ringerike kommune – fra oppstartsmøte

DATO
26.09.2013
07.10.2013 / 14.10.2013
08.10.2013
06.01.2014
06.09.2013

MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE
Jon Gulbrandsen
Rune Vamraak
Helge Hvalsmarken
Ringvold Frukt v/Ole Kristian Strande
Hønefoss taxi SA, v/Dag Frode Olsen
Leif Berger
Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin
Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie
Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald
Jorunn Helene Bakken Toft

DATO
18.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
24.09.2013
01.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
22.10.2013

MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER:

1) Fylkesmannen i Buskerud
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Er positive til tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet. Ber om at det legges avgjørende vekt på
hensyn til myke trafikanter, og tilgjengelighet for kollektivtransport. Hensyn til barn og unges
interesser knyttet til trafikksikkerhet må vektlegges.
Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas i tilstrekkelig grad, samt at de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven må vurderes. Støyutredninger må følge saken ved offentlig
ettersyn. Planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming, og disse forhold må
sikres i reguleringsbestemmelsene.
Ber om at prosjektet gjennomføres med minst mulig tap av dyrka mark, og at konsekvensene for
jordbruket framgår av planarbeidet.
Vegvesenets kommentar:
Eksisterende busslinjer opprettholder samme antall stoppesteder som i dag. Etablering av nye
holdeplasser vil utføres på omlegging av Fv.241, og eksisterende holdeplasser langs E16 flyttes
innenfor planområdet for tilpasning til rundkjøringen. Holdeplassene vil få eget venteareal, taktil
oppmerking og leskur. GS-veg forbindelse skal etableres for å ha tilknytning mellom de ulike
holdeplassene, og kobles til eksisterende GS-veg system i området. Krysningspunkter for myke
trafikanter skal etableres på utvalgte steder.
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir berørt
av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer støy enn
tillatt vil få tilbud om støydempende tiltak.
Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge.

2) Buskerud Fylkeskommune

Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en fordel at registrering av
automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i
planprosessen. BFK vil tidligst kunne gjennomføre registreringen våren 2014.
De peker på eiendommen med Hønen Handel som har eldre, verneverdige bygninger, og ber om at
det tas hensyn til bygningene på denne eiendommen i planleggingen. BFK vurderer eiendommen til
å ha høy verneverdi.
Vegvesenets kommentar:
Bygningene som tilhører eiendommen ved Hønen Handel vil bestå.
Registreringsarbeid i felt for automatisk fredete kulturminner må gjøres i tett samarbeid med
berørte grunneiere og prosjekteier. Statens vegvesen imøteser endelig dato for når
registreringsarbeidet kan utføres.

3) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Viser til NGU sine løsmassekart som angir marine avsetninger i planområdet. Ber om at det i
planarbeidet må vurderes om det er kvikkleire i grunnen, og vurdere om det er fare for skred. Det
må ikke planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte kraftlinjer, trafoanlegg,
dammer, rørgater eller andre anlegg for energiforsyning og -overføring. NVE forventer økt
flomvannføring med minst 20% i små nedbørfelt og kystvassdrag. Dersom det planlegges tiltak som
berører vassdrag, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for ev. vurdering etter
vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er
blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.
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Vegvesenets kommentar:
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Resultater gir
ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» inneholder heller ikke
registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende område. Geoteknisk
vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle geotekniske tiltak.
Tiltaket berører ikke vassdrag.

4) Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Påpeker at nytt kryss vil medføre omdisponering av dyrka mark, og ber om at det i
høringsdokumentene særlig belyses følgende:
1) Hva er differansen på kostnadene ved å anlegge krysset med skråning vs. forstøtningsmur?
2) Hvor stort er arealet dyrka mark som blir omdisponert ved skråning vs. forstøtningsmur?
3) Vurdering og analyse for adkomst til Ringvold Fruktlager
4) Kartlegge trafikk inn/ut fra Ringvold fruktlager
5) Hvordan vil ny kryssløsning på virke de driftsmessige forholdene til Ringvold Frukt?
Vegvesenets kommentar:
1) Kostnader for etablering av forstøtningsmur i nytt Hønenkryss er ca kr. 900 000,-. Det skal
reguleres til forstøtningsmur.
2) Teoretisk forskjell på omdisponert areal ved skråning i forhold til forstøtningsmur er at det blir
en reduksjon av omdisponert areal på ca. 2800 m2 med forstøtningsmur. For å bygge en
forstøtningsmur er det nødvendig med en graveskråning som vil medføre midlertidig
beslaglegning av areal bak muren.
3) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det avdekket behov for kjøremåter, type kjøretøy og
nødvendig plass for oppstilling av vogntog og lastebiler i forbindelse med lasting og lossing av
varer ved fruktlageret. Statens vegvesen har utført sporingsanalyser og Ringvold Frukt har gitt
innspill og korreksjonerunderveis for å få til en hensiktsmessig løsning.
4) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt behov for inn og utkjøring ved lageret, hvor
lastebiler kommer fra og hvilken retning de skal etter lasting av varer/frukt. Direkte adkomst fra
E16 tilsvarende eksisterende situasjon er nødvendig, men med bedre sikringstiltak for alle
grupper av trafikanter.
5) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike
delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for
traktor i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.

5) Ringerike kommune

Oppstartsmøte for detaljregulering – 386 E16 Hønenkrysset – med Ringerike kommune, Statens
vegvesen og grunneiere ble avholdt 06.september 2013. Ringerike kommune påpeker at det er viktig
med medvirkning i planprosessen, og da spesielt i forhold til Kirkeskolen, busselskapene og berørte
grunneiere. Kommunen peker på temaer som må vurderes i planarbeidet: trafikk, støy, lokal
overvannshåndtering, atkomstvei, grunnforhold, naturmangfoldloven, eksisterende vegetasjon,
landskapsbilde, estetisk utforming, universell utforming, eventuelle hensynssoner, avdekke
konfliktområder og kulturminner. Ringerike kommune er positive til planer om endring av krysset, da
det er et stort ønske om å bedre trafikkforholdene ved Hønenkrysset.
Vegvesenets kommentar:
Det har vært tett dialog med den største og mest berørte grunneieren, Ringvold frukt, gjennom
planprosessen. Kirkeskolen, busselskap og eier av Hønen Handel er informert og har fått opplysninger
om utviklingen i planarbeidet. Temaer som må vurderes er omtalt i reguleringsplanbeskrivelsen. For
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tema grunnforhold og støy er det utarbeidet egne fagrapporter. Dette vil også foreligge for
kulturminner.
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE:

6) Jon Gulbrandsen

Mener det bør bygges et kryss med bro eller undergang for biler som kommer fra Klekken og som
skal til Oslo. Dersom ikke dette går, bør lyskryss vurderes. Kan ikke se rundkjøring som et godt
alternativ.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre
framkommelighet for kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Fordi rundkjøring eliminerer
venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett vurdert til den løsningen som imøtekommer
målene for prosjektet. Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram
gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.

7) Rune Vamraak

Løsningen er jo rett og slett å lage en liten veistubb fra Klekken-sida av krysset og ned til veien på
samme sida av E16 ved Botilrud-krysset (noen få hundre meter i retning Oslo).
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.

8) Helge Hvalsmarken

Med trafikktrykket på E16 må dere planlegge med en planløs kryssløsning. Vedlagt 2 skisser med
planløs kryssløsning, og en skisse med rundkjøring plassert i eksisterende kryss.
Vegvesenets kommentar:
Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. Rundkjøring plassert i
eksisterende kryss har vært vurdert. Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette
gjelder både gjennom rundkjøringen og på tilfartene. Ved plassering av ny rundkjøring der hvor
dagens kryss ligger vil stigningsforholdene bli 7%. Derfor er det valgt å planlegge for plassering av ny
rundkjøring over bakketoppen, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.

9) Ringvold Frukt

Vi er bekymret over arealbeslag av våre beste områder, og henstiller at det blir så lite som mulig. Vi
krever at det benyttes støttemurer i stedet for vegskråninger for å minimere arealbehovet. Vi ber
Vegvesenet snarest antyde hvor stort arealbeslag det er snakk om fra oss. Framtidig adkomst til veien
er svært viktig for oss.
Vegvesenets kommentar:
Det er planlagt for støttemur langs Fv.241. Den 10.januar 2014 var tre representanter fra Statens
vegvesen på møte med grunneier hos Ringvold Frukt. Forslag til ulike løsninger for avkjørselssituasjon
ved Ringvold Frukt ble diskutert. Statens vegvesen utarbeidet flere alternative skisser for avkjørsel til
Ringvold Frukt, og skissene ble oversendt grunneier. Statens vegvesen fikk tilbakemelding fra
grunneier på akseptable og ikke akseptable alternativ, og det kunne deretter etableres en løsning for
implementering i reguleringsplanforslaget. Kjøremønster for drift av eplehagene var også en del av
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dette arbeidet. Det er planlagt driftsadkomst direkte ut i ny rundkjøring tilpasset eksisterende
driftsveger, og det skal etableres ny driftsavkjørsel til frukthagen i nord fra Fv.241. Det skal
opprettholdes driftsavkjørsel til frukthagen i syd-øst via ny avkjørsel ved Hønen Handel. Driftsvegene
er planlagt i samarbeid med Ringvold Frukt for å få til en hensiktsmessig driftsløsning.

10) Hønefoss Taxi SA

Har drøftet forslag til utbedring i styremøte 1.10.2013. Mener rundkjøring vil bedre trafikkflyt og
sikkerheten, men at de store trafikkmengdene i høytider, samt på morgen og ettermiddagen likevel
ikke vil bli optimal med rundkjøring. Optimal løsning vil være planfritt kryss, slik vedlagt skisse viser.
Vegvesenets kommentar:
Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, og vil redusere risiko for ulykker og
dermed bedre trafikksikkerheten. Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet.

11) Leif Berger

Er uenig i løsningen, mener rundkjøring vil gi kødannelse i bakken opp fra Botilrud. Foreslår å benytte
eksisterende planfrie kryss ved Botilrud, bygge ny fylkesveg 241 gjennom eplehagen og utvide krysset
ved Botilrud. Da vil trafikken gå nesten uhindret i byggeperioden.
Vegvesenets kommentar:
Med rundkjøring vil trafikk fra Fv.241 få vikeplikt for trafikk på E16 som kommer fra Oslo og skal i
retning Hønefoss. Trafikk i retning Hønefoss på E16 vil få vikeplikt for kjøretøy som kommer fra
Hønefoss og skal inn på Fv.241. Det er ikke aktuelt å koble sammen Fv.241 og Fv.158 ved å slå
sammen kryssene Botilrud og Hønenkryss i dette prosjektet. Ulemper for trafikanter i
anleggsperioden må påregnes, men skal ikke bli større enn nødvendig for forsvarlig utbygging.
Samtidig skal sikkerheten til enhver tid ivaretas for alle grupper.

12) Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin

Innspill med tegning av prinsippløsning for 2-plan kryss for Hønen på Norderhov.
Bakgrunnsargumenter for forslaget:
- skille mellom høy- og lavhastighetstrafikk
- mer flyt i trafikken i E16. mindre risiko for “stopp” på hovedveien
- økt kapasitet i krysset (ifm ny storskole på Tanbergmoen, 2017)
- samfunnsspørsmål. God langsiktig investering i fremtiden!
- trehuset rives. plass til rundkjøring nærmere eksisterende kryss
- tryggere trafikkbilde (motorkjøretøy, landbruksmaskiner og myke trafikkanter)
- mindre stress for sjåfører i kyssepunktet E16/Hadelandsveien
- mindre dyrket mark er nedlagt
- tryggere for arbeidstrafikk ifm eplehagen (krysser veien over ny tunnel)
- tryggere krysningsmuligheter for vilt (spesielt elg og rådyr)
Vegvesenets kommentar:
Statens vegvesen mener dette er en godt bearbeidet, oversiktlig og tydelig prinsippskisse for
trafikkens infrastruktur i området. Tanken om å skille høy og lavhastighetstrafikk er god, men det vil
ivaretas gjennom planarbeidet for etablering av ny trase for E16. Nytt Hønenkryss skal håndtere
fremtidens lokaltrafikk. Trehuset Hønen Handel er vurdert til å ha stor verneverdi, og skal i dette
prosjektet ikke rives. På lang sikt kan foreslåtte prinsippløsning med 2-plan kryss gi mindre tap av
dyrket mark. Prinsippløsningen med 2-plan kryss krever imidlertid en omfattende byggeperiode,
komplisert midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden med begrensede omkjøringsmuligheter,
store midlertidige arealbeslag for byggegrop til tunnel, samt et budsjett som er utenfor dette
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prosjektets rekkevidde. Statens vegvesen takker for innspill med prinsippløsning, men et slikt 2-plan
kryss vil ikke bli aktuelt i dette prosjektet.
13) Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Fokus på barnas sikkerhet. Elevene som kommer med buss fra Pytten / Haug må krysse FV 241 for å
komme over på gangvei til skolen. Bilistene som svinger av E 16 og opp FV 241 har en utfordring i at
de ikke ser skolebarna før de er halvveis ute i veien. Busslommen ligger relativt langt frem i krysset
og bilistene som svinger av E 16 har ofte stor fart inn på FV 241.
Den foreløpige tegningen til nytt Hønenkryss av 26.08.2013 ser ikke ut til å adressere noen av disse
problemene. Vi ønsker at et nytt Hønenkryss tar bedre hensyn til skolebarnas sikkerhet enn hva
tilfellet er i dag. I korte trekk:
1. I et nytt Hønenkryss skal ingen elever være nødt til å krysse FV 241. Dette kan løses ved gangbro
eller ved at bussen kjører slik at skolebarna blir satt av på riktig side i forhold til gangvei.
2. Gangveien fra Njardarhov / Ringåsen bør legges utenom busslommen på venstresiden av FV 241.
Eller i alle fall skilles av med autovern. Det er grunn til å annta at bilistene som kjører av E 16 mot FV
241 vil holde en enda høyere fart enn ved dagnes løsning
Vegvesenets kommentar:
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241 med undergang under E16 vil i forslag til nytt
Hønenkryss opprettholdes. Planen for nytt Hønenkryss er rundkjøring som skal bygges slik at
trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt
i krysset. Dette reduserer farten. Fv.241 legges om for tilpasning til ny rundkjøring, og Fv.241 vil
utformes med kurver/svinger inn mot rundkjøring, som bidrar til redusering av fart. Dagens
bussholdeplasser flyttes over til den omlagte delen av Fv.241, og det blir lengre avstand mellom
holdeplass og kryssområde. Det skal etableres opphøyet krysningspunkt med forsterket belysning for
gående som skal fra holdeplass og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås to slike
krysningspunkt, ett på den omlagte delen av Fv.241 i tilknytning til bussholdeplassene, og ett på den
gjenværende armen av Fv.241 hvor det er trafikk i en retning. Det skal settes opp rekkverk som fysisk
skille mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.

14) Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie

En rundkjøring ved fruktlageret vil sikkert kunne fungere bra på sommeren, men vi frykter at
tungtransporten får problemer på vinterstid.
Dersom det blir kø foran rundkjøringen for nordgående trafikk vil det kunne medføre at tunge
kjøretøy må stoppe i Hønenbakken, og da kommer de ikke i gang igjen. Dette vil kunne skje hvis
mange i sørgående retning skal ta av mot Klækken og Åsa i rundkjøringen. Et forslag for å bedre
fremkommeligheten er å lage en en-felts veg ned gjennom eplehagen på østsiden av E-16. Disse må
da kjøre gjennom tunnelen i Botilrud og fortsette mot Oslo eller Helgelandsmoen. Dette vil ikke kreve
mer matjord enn den foreslåtte løsningen med rundkjøring ved fruktlageret.
Et annet forslag blir å lage tunnel under krysset, slik at de som kommer fra Klækken og skal ned
bakken, kommer rett inn på E-16 sørgående etter tunnelen. Det blir sannsynligvis den billigste
løsningen. Den tunellen må da gå under butikken på Hønen.
Vegvesenets kommentar:
Forslag til nytt Hønenkryss er å etablere rundkjøring over bakketoppen, tilpasset stigning på
eksisterende E16. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og vil eliminere
venstresvingebevegelse foran møtende trafikk. Kapasitet i kryss er avhengig av aktuell
trafikkbelastning og hvordan denne fordeler seg på ulike svingebevegelser. I følge
Trafikksikkerhetshåndboken har rundkjøringer større kapasitet enn vanlige vikepliktregulerte kryss og
signalregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes både at kryssende og svingende bevegelser som
ofte medfører ventetid og kan hindre annen trafikk er fjernet i rundkjøringer og at trafikantene synes
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å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss. Til tross for at rundkjøringer fører til lavere
fart (Senneset, 1983), kan total passeringstid gjennom en rundkjøring bli redusert sammenliknet med
andre kryss. Ny kryssløsning med planskilt kryss, eventuelt tunnel, er ikke aktuelt i dette prosjektet.

15) Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald

Vil advare spesielt mot den rundkjøringen som planlegges i Hønenkrysset. Hevder generelt at
rundkjøringer på en gjennomfartsvei av denne type er svært uheldig. Rundkjøringer fører til flere
girskift, flere stopp og flere igangsettinger særlig for tungbiler. Dermed blir det større drivstofforbruk,
økt dekkslitasje, større miljøutslipp og mer støy. Eventuelle fotgjengerfelt i nærheten av
rundkjøringer vil også utgjøre en stor trafikkrisiko. I dette konkrete tilfellet vil rundkjøringen bety en
stopp på E16 i bakken ved Bottilsrud. Å ta i gang et 50 tonns vogntog i motbakke vinterstid er en
oppgave som nesten uten unntak skaper problemer, men på en strekning som har en ÅDT på 15-20
000 biler, hvorav anslagsvis 8-10% er tungbiler, er dette noe som vil medføre hyppig trafikkstans og
kaotiske tilstander for alle. Med de erfaringene vi har fra de seneste vintersesongene i området er
dette en hovedgrunn til at vi går mot den foreslåtte løsningen. Vårt lokallag i Hønefoss peker også på
at forslag til utformingen av rundkjøringen i Hønenkrysset vil gi store framkommelighets-problemer
for spesialtransport med lengde 23,5 meter.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Fordi rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett
vurdert til den løsningen som imøtekommer målene for prosjektet innenfor gitte budsjettrammer. Det
skal ikke være fotgjengerfelt i den planlagte rundkjøringen. Forslaget til plassering av rundkjøringen
er forbi bakketoppen i retning Hønefoss. Det ligger inne i forslaget et eget høyresvingefelt for trafikk
som kommer fra E16 syd og skal ta av til høyre inn på Fv241.

16) Jorunn Helene Bakken Toft

Jeg har to forslag, som jeg ikke har tenkt ut selv men lest i Ring.Blad:
1.
Sperre for innkjøring mot Klekken for sørgående trafikk. De kan kjøre ned til Botilrud og opp
igjen. Det er ganske trangt når det er fullt med biler i ventefila, og noen ganger sperrer de også vanlig
trafikk. De som kommer fra Klekken og skal mot Oslo vil få større mulighet til å komme seg ut,
spesielt når en del av nordgående trafikk tar av mot Klekken.
2.
Ny tilførselsvei fra Hønenkrysset til Botilrud for trafikk fra Klekken mot Oslo. Evt også for trafikk
fra Klekken mot Hønefoss.
Forslag 1 koster veldig lite (noen skilt), mens forslag 2 krever litt mer.
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.
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10 Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelser E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386
Reguleringsbestemmelser til forslag til detaljreguleringsplan, Plan-ID 0605-386; E16
Hønenkrysset i Ringerike kommune.
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.05.2014
Dato for godkjenning (vedtaksorgan):

§1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.
Planen skal legge til rette bedre fremkommelighet for kjørende som skal foreta
venstresvingbevegelser, samt redusere risiko for ulykker i krysset.

§2 REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5:
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen)
1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr.1):
- Kombinert Bolig/forretning
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2):
- Kjøreveg (offentlig/ felles)
- Gang- og sykkelveg/fortau
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus
3. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5):
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag
4. Områdebestemmelser
- Midlertidig anleggsbelte
§ 3. HENSYNSSONER
Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jfr. PBL § 11-8a:
Sikringssoner:
- Frisikt (H-140)
§ 4. FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.
4.1 Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7 nr.10)
1. Krav til veger, vann- og avløpsledninger
Tiltak skal være i samsvar med reguleringsplanen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås / tilplantes.
2. Avkjørsler
Eksisterende avkjørsel som må omlegges/ utbedres, skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel
stenges.
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3. Fortau, gang- og sykkelveg
Fortau, gang- og sykkelveg skal ferdigstilles samtidig med bygging av nytt Hønenkryss.
4. Kollektivholdeplass, plattform, lehus
Flytting av kollektivholdeplasser langs E16 med tilhørende plattform og lehus, og etablering av nye
kollektivholdeplasser langs Fv. 241 med tilhørende plattform skal ferdigstilles samtidig med bygging av
nytt Hønenkryss.
5. Før igangsettingstillatelse
Før utbygging skal det gjøres greie for håndtering av jordressursene. Matjordlaget fra jordbruksareal
(fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som blir utbygd skal sikres videre bruk, primært til
jordbruksformål. Eventuell nydyrking må avklares i samsvar med ”Forskrift om nydyrking”.
4.2 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4)
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet for
biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det skal tas ekstra hensyn til sikkerhet for myke
trafikanter, særlig skolebarn.
Forstøtningsmur langs Fv.241 skal ha utførelse i natursteinsmaterialer, og det skal legges vekt på
estetikk for ferdig oppsatt forstøtningsmur.
4.3 Avkjørsler
Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I tilknytning til avkjørselen skal det være
mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller i felles adkomst. Forslagstiller påtar seg å
opparbeide ny avkjørsel med tilhørende atkomstveg hvis eksisterende avkjørsel og atkomstveg må
omlegges eller nedlegges som følge av planforslaget.
4.4 Kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene i Buskerud varsles som
omtalt i lov om kulturminner §8 2.ledd.
4.5 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket.
Byggeplanen for anlegget skal redegjøre for behandling av overvann; både overflatevann og
drensvann.
4.6 Midlertidige anleggs- og riggområder
Midlertidige anleggs- og riggområder kan benyttes til anleggs- og riggområder så lenge
anleggsarbeidene pågår. Til anleggsbeltefor ny forstøtningsmur avsettes forsvarlig bredde til
graveskråning fra ytterkant ny forstøtningsmur på nordsiden. Til anleggsbelte for vegskråning på
nordsiden avsettes en så liten bredde som mulig for å berøre færrest mulig epletrær. Når
anleggsarbeidet er utført, skal arealene settes i stand til opprinnelig bruk. Bestemmelsene om de
midlertidige anleggs- og riggområdene opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette tidspunkt vil de
andre bestemmelsene i reguleringsplanen/ kommuneplanen for områdene gjelde. Anleggs- og
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til
sjenanse for omgivelsene.
4.7 Støy (PBL § 12-7 nr. 3)
For anleggsfasen skal Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012, eller senere vedtatte
retningslinjer, for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn.
4.8 Grunnforhold/ geoteknikk
Geoteknisk kompetanse skal bidra ved byggeplanlegging og bygging.
§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr.1)
5.1 Boligbebyggelse / forretning
Områdene kan benyttes til kombinert boligbebyggelse / forretning.
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§ 6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2)
6.1 Kjøreveger
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveg. Offentlig kjøreveg skal belyses. Avkjørsler som legges
om eller justeres, skal etter ferdigstillelse være private veger. Gjelder også driftsavkjørsler.
6.2 Gang- og sykkelveg / fortau
Områdene skal benyttes til offentlig veg for gående og syklende. Områdene skal belyses. Det skal
ikke parkeres på områder avsatt til gang- og sykkelveg / fortau. Områdene skal tilpasses eksisterende
vegsystem for gående og syklende. Områdene skal kunne benyttes av servicekjøretøy knyttet til
vedlikehold, drift og snørydding. Det skal settes opp rekkverk langs gang- og sykkelveg der det er
nødvendig for sikkerheten.
6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg
Områdene skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til veganleggets tekniske
infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende. Dersom det i avtale med grunneier blir enighet om
omdisponering av et definert areal på områdene annen veggrunn – tekniske anlegg, kan arealformålet
endres fra offentlig til privat.
Områder på Fv.241 avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg skal utformes som fartshump med
forsterket belysning.
6.4 Annen veggrunn – grøntareal
Området skal være offentlig, og benyttes til skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur
knyttet til veganlegget, grøntanlegg. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det
komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på estetikk
og formgiving.
6.5 Kollektivholdeplass / Plattform / Lehus
Områdene skal være offentlig, og benyttes av kollektivkjøretøy og passasjerer. Gjeldene retningslinjer
for universell utforming skal legges til grunn for plassering av lehus og utforming av kollektivholdeplass
og plattform.
§ 7 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL § 12-5 nr 5)
LNFR-areal skal være område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
§ 8 HENSYSNSONER (PBL § 12-6)
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for parkerte kjøretøy, sikthindrende vegetasjon,
gjerder, snø mm. slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/2981-12

Arkiv: REG 386

DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" HØRINGSUTTALELSE

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset.
2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet,
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen.
3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende
Statens vegvesen.
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av
områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål.
5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres
av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy.

Sammendrag
Detaljregulering 386 E16 Hønenkrysset er lagt ut til offentlig ettersyn av Statens Vegvesen
med frist for uttalelse 26.06.2014.
Planforslaget tar sikte på å endre eksisterende T-kryss fil rundkjøring. Hensikten er å bedre
trafikksikkerheten og kapasiteten i krysset, noe som vil ha stor betydning for trafikk fra Fv
241. Planen tar også sikte på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, gående og syklende.
Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan og Bygningslovens §3.7 i forestått varsel om
oppstart og lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart
og gir uttalelse til planforslaget. Planforslaget må etter høringen sluttbehandles og vedtas
politisk av Ringerike kommune.

i

PBL § 3.7 gir i noen tilfeller anledning for statlig eller regional myndighet til helt eller
delvis å overta planforberedelse. SVV kan etter samråd med planmyndigheten (kommunen)
fremme forslag til arealplan for samferdselstiltak med hjemmel i § 3.7. De kan da selv varsle
oppstart og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen må sluttbehandles og vedtas politisk
før den blir rettskraftig. Kommunen kan ikke ta plangebyr i saker fremmet etter PBL § 3.7

Innledning / bakgrunn
Hønenkrysset ved Norderhov forbinder Fv241 (Hadelandsveien) med E16. Krysset har i dag
store utfordringer både trafikksikkerhetsmessig og kapasitetsmessig. I perioden 2003-2013
er det registrert 12 trafikkulykker. Krysset går under definisjonen "ulykkespunkt" d.v.s.
minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en strekning på maksimalt 100
meter, og anses også farlig for myke trafikanter.
Det har i lengre tid vært vurdert ulike løsninger for å bedre forholdene i krysset. Det har
imidlertid vært utfordringer både med stigningsforhold, sikt og manglende finansiering som
har gjort at krysset ikke har blitt endret. Krysset ligger også midt i eplehagen på Ringvold
gård og nær middelalderkirken på Norderhov, noe som stiller krav til gjennomføringen og
estetikken i tiltaket.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen har i sitt forslag flyttet krysningspunktet mellom Fv 241 og E 16 ca. 170m
nærmere Hønefoss for å bedre stigningsforholdene inn mot krysset. Dette medfører at Fv.
241 må legges om i en lengde av ca. 250m. Nordgående kjørefelt fra dagens avkjøring fra
E16 til Fv 241 beholdes som avkjøringsfelt. Dette vil bli enveiskjørt. Fv.241 vil få kjørefelt
på 2.75m med 0.75m skulder, til sammen 7m mens E16 vil få kjørefeltbredde 3,5m og
0,75m skulder, til sammen 8,5m.
Tiltaket har en anslått kostnad på ca. 30mill. Det søkes om midler til tiltaket i NTP 20142017 og Statens vegvesen forventer oppstart av arbeidene i 2015.
Hønen Handel med eksisterende bolig er i forslaget regulert til kombinert forretning og
bolig.
Driftsatkomst for driftskjøretøy skal etableres for å sikre hensiktsmessig atkomst for
Ringvold Frukt. Det skal også etableres avkjøring til fruktlageret som dimensjoneres for
store kjøretøy.
Myke trafikanter skal i større grad skilles fra kjørende ved at det etableres fysiske barrierer.
Det er planlagt rekkverk både langs E16 mot sykkelveien og mellom avkjøringsrampen og
gangvei mot Hønen Handel. Fotgjengerundergangen under E 16 foreslås opprettholdt og nye
kryssinger av Fv241 er planlagt utført som forhøyede krysningspunkt med forsterket
belysning.

Forholdet til overordnede planer
SVV har angitt at det ikke anses at forslaget påvirkes av krav i rikspolitiske bestemmelser
og retningslinjer. Det er videre oppgitt at kommuneplanen viser området som veiformål,
LNF-område og trasè for pilegrimsleden.

Beslag av dyrka mark
Ombygging av krysset vil medføre en permanent omdisponering av ca. 9100m2 dyrka mark
fra eiendom Gnr 39/2. Det vil også være behov for midlertidig beslag av ca. 1700m2 i
forbindelse med anleggsarbeidene.
Det vil også bli en permanent omdisponering av 170m2 dyrka mark fra Gnr 38/1. I tillegg
kommer midlertidig beslag på 280m2. Samlet gir dette et permanent arealbeslag på ca.
9300m2 og et midlertidig arealbeslag på ca. 2000m2. Midlertidig beslaglagt areal
tilbakeføres til grunneier når anleggsperioden er over.

Tidligere behandlinger og vedtak
Statens Vegvesen kunngjorde oppstart i Ringerikes blad 16.september 2013. Merknader og
innspill går fram av oppsummeringen i planbeskrivelsen. Rådmannen har ikke kommentarer
til merknadsbehandlingen til Statens vegvesen utover det som fremgår av rådmannens
vurdering.

Økonomiske forhold
Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.

Informasjon og høringer
Ettersom planen er fremmet etter PBL§ 3.7 forestår Statens vegvesen høring og er ansvarlig
for at informasjon til berørte parter er tilfredsstillende. Ringerike har mulighet til å påvirke
prosessen gjennom høringsuttalelse. Rådmannen har anmodet Statens vegvesen om god
informasjon og dialog med berørte parter. Rådmannen antar at de endringer som må gjøres
for at planen skal bli et godt styringsverktøy er så vesentlige at det må påregnes en ny
begrenset høring.

Prinsipielle avklaringer
Rådmannen mener det er naturlig å se på formålet til arealene som blir igjen etter
veianlegget. Det vil bli værende forholdsvis store veiarealer uten bestemt bruk som følge av
planen. Hønen Handel har i en årrekke vært brukthandel og er et viktig visuelt innslag. Det
bør tas stilling til om formålet bolig/forretning er fornuftig. Bygningene er ekstremt
eksponert mot E-16 og dersom det er ønske om å bevare denne vil en god måte være å
regulere til et formål som kan sørge for økonomisk lønnsom drift. Rådmannen har ikke tatt
stilling til hva dette bør være. Ut i fra planforslaget har det heller ikke vært naturlig for
Rådmannen å ta stilling til om det bør tillates nye bygg innenfor området for bolig/handel.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser det svært positivt at Statens vegvesen tar fatt på oppgaven med å endre
Hønenkrysset slik at det kan fungere tilfredsstillende både trafikalt, sikkerhetsmessig og
estetisk. Krysset har i lang tid vært gjenstand for misnøye og det har vært frykt for at tiltak
ikke ville bli iverksatt i påvente av avgjørelse om plassering av ny E16. Rådmannen anser at
krysset har en viktig funksjon med å binde sammen ulike deler av kommunen og som del av
trafikksystemet videre mot Jevnaker og Gardemoen.
Rådmannen anser at forslaget er oversiktlig og gir en fornuftig trafikal løsning av krysset.
Det virker imidlertid som at forslaget i stor grad har fokusert på biltrafikk i krysset og i
mindre grad løst problemstillingene for myke trafikanter og kollektivreisende.
Det går i forslaget ikke tydelig frem hvordan bevegelsene til myke trafikanter og busser er
tenkt mellom de ulike målpunktene. Det kan se ut til at villkryssing mellom busslommene
langs E16 vil kunne bli et problem dersom det ikke gjøres tiltak for å hindre dette. SVV
informerer i planbeskrivelsen om hvilke busser som har rute gjennom planområdet.
Rådmannen savner imidlertid en vurdering av hvordan kjøremønstrene blir og hvordan
busspassasjerer intuitivt skal kunne orientere seg om tilbudet på de ulike stoppene og bevege
seg mellom dem. Rådmannen anser at Statens vegvesen bør se på løsningene som foreslås i

samråd med fylkeskommunen og utvalgte kollektivaktører og synliggjøre vurderingene som
ligger bak valgte løsninger før sluttbehandling.
Rådmannen anbefaler også at det gjøres en trafikksikkerhetsvurdering og oppfordrer til
videre dialog med representanter fra Kirkeskolen og Buskerud Fylkeskommune for å sikre
hensiktsmessige løsninger for myke trafikanter.
Rådmannen anser også at plankart og bestemmelser er mangelfulle for arealet avsatt til
"bolig/forretning" ved Hønen Handel. Det er ikke angitt utnyttelse, parkeringsarealer eller
byggegrenser på kartet. Bestemmelsene sier heller ingen ting om hvilke type handel som
tillates, forutsetninger/krav for bruk som bolig eller bestemmelser som sikrer
tilfredsstillende støyforhold og gjennomføring av slike i tråd med støyretningslinjene. Det
ser også ut til å være noen unøyaktigheter eller feil ved plankartet som at gangveier ikke ser
ut til å ha naturlig overgang til krysningspunkt og at regulert avkjøring til Hønen Handel fra
avkjøringsrampe (fra E16 til Fv241) ser ut til å treffe regulert støttemur. Rådmannen anser
imidlertid at dette er justeringer som kan gjøres uten at det bør medføre vesentlige endringer
av plankartet, og derfor ikke utløser behov for ny høring av planforslaget. Når det gjelder
endringene av bestemmelsene for bruken av arealet til bolig og manglende bestemmelser om
støyskjerming anser rådmannen at dette er så omfattende at det vil være behov for en
begrenset høring der berørte parter og fylkesmannen får mulighet til å uttale seg.
Rådmannen ønsker også at valg av gjerder, leskur, lysmaster, skilt og andre installasjoner
illustreres bedre.
Rådmannen vil minne om at området har stor kulturell og landskapsmessig verdi og mener
valg av veiinstallasjoner og illustrasjon av terrengbehandling/beplantning bør være
gjenstand for vurdering i en slik sak.
Planforslaget medfører omdisponering av dyrka mark. Det er spesielt for området at det
drives produksjon av epler, noe som fører til lang tilbakeføringstid for arealer som
beslaglegges midlertidig. Rådmannen anser at omdisponeringen av dyrka mark er uheldig,
men at hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling i et så viktig kryss veier tyngre enn
hensynet til jordvern i denne saken. Vegvesenet har gjort tiltak i form av støttemurer og
justering av trasé for å minimere tapet av dyrka mark.

Vedlegg
Forslag plankart
Planbeskrivelse med bestemmelser
Støyrapport
Geotekniske undersøkelser
Tegningshefte

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, 19.05.2014

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl

Saksprotokoll
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Arkiv: REG 386

Sak: 72/14
DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" HØRINGSUTTALELSE
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset.
2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet,
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen.
Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter
ivaretas.
3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende
Statens vegvesen.
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av
områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål.
5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres
av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg punkt 2 fremmet av
Arne Broberg (H):
”Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter
ivaretas”.

