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Sak 79/15
Kontrollutvalget - protokoll nr. 4/15
Arkivsaksnr.: 15/2424

Saksnr.: Utvalg
79/15
Kommunestyret
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/15 tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.15.
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Arkiv: 216 &17

Møtedato
25.06.2015

Sak 80/15
1. tertialrapport - april 2015
Arkivsaksnr.: 15/5281

Saksnr.: Utvalg
64/15
Formannskapet
80/15
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering
2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette
økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse,
omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
reduseres med 200.000 kr.
3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med
kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av
rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme.
5. Budsjettendringer investeringsprosjekter:
a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.
Budsjett
justeres slik:
Debet
091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit
023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt
14000 Samferdsel)
b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill.
kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende
budsjettjustering:
Debet
091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler
inneværende år).
Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike
vannverk i 2016)
c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i
Ådal. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og
vannforsyning Nes i Ådal).
Kredit
023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss)
d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til
prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit
023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp)
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Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2015 og forslag til budsjettreguleringer
som følge av økonomisk stilling pr 1. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at
økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 20 mill. kroner mer enn
budsjett i 2015. Sykefravær 1. kvartal 2015 er 0,8 % høyere enn samme periode i fjor, og
antall årsverk fortsetter å gå noe ned i første tertial.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske
utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere 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 19,9 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 mill. kroner og tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)
27 749

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

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 26,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.
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 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). 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.
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200
0
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0
0
0

Sak 80/15

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.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og
tilbakebetaling av tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik
årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i
avsetninger.
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 tertial 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.
Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye
og større kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette
arbeidet er det satt opp et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015
og 2016 og finansieringen av disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
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Beregnet beløp
288 000,00 kr
400 000,00 kr
180 000,00 kr
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Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
Sum

250 000,00 kr
200 000,00 kr
100 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00 kr
100 000,00 kr
618 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås
korrigering av rammene i driftsbudsjettet som endrer budsjettert avsetning til
disposisjonsfond i tillegg til å endre budsjettrammer på involverte rammeområder:
Ref. forslag til vedtak punkt 2: Ringerike Frivillighetssentral fikk i 2014 et driftstilskudd på
kr 870.000. I budsjett 2015 er dette ved en feiltakelse redusert til kr 670.000. Rådmannen
foreslår at tilskuddet opprettholdes på kr 870.000 og at dette dekkes gjennom en
budsjettkorreksjon der rammeområdet helse, omsorg og velferd økes med 200.000 kr og
budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres fra kr 18.959.000 til kr 18.759.000.
Ref. forslag til vedtak punkt 3: Ringerike kommunes andel av kostnader, kr 618.000, i
forbindelse med kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter 1.
tertial er det regnskapsført overføringer til andre på til sammen kr 225.000 fra
disposisjonskontoen. Årets avsetning er på 1 mill. kroner. Dekkes kostander i forbindelse
med kommunereformen som foreslått av rådmannen vil kr 157.000 stå igjen til
formannskapets disposisjon.
Ref. forslag til vedtak punkt 4: Ringerikshallen skulle etter budsjettplanen 2015 vært stengt
men fortsatt drift er opprettholdt. Merforbruket på ca 1 mill. kroner i forbindelse med dette
ser imidlertid ut til å kunne dekkes av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter i
kommunen. Rådmannen foreslår derfor at rammeområdet, tekniske områder, ikke får justert
sine rammer på grunn av dette.
Det foreslås også korrigering av investeringsbudsjettet. Noen av disse endringene vil redusere
årets budsjetterte investeringsutgifter og bruk av lån:
Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming er et underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel. Ved en feiltakelse ble det gjort to finansieringsvedtak høsten 2014 for det samme
oppdraget/tiltaket. Finanseringen på 3,75 mill. kroner ble vedtatt både i KS-sak 138/14,
Årsbudsjett 2015 – handlingsprogram 2015-2018, (ved bruk av lån) og i KS-sak 117/14,
Støytiltak Tyristrandgata, (ved bruk av ubundet fond). Budsjettet foreslås derfor redusert med
3,75 mill. kroner både i investeringsutgift og bruk av lån.
Prosjekt 15006 Ringerike vannverk er budsjettert med 25 mill. kroner i 2015. Behovet
inneværende år er redusert til 10 mill. kroner. Det foreslås derfor en budsjettoverføring fra
2015 til 2016 for prosjektet, dvs. en såkalt avsetning til Ringerike vannverk på 15 mill.
kroner. Dette vil redusere årets investeringsutgifter og bruk av lån.
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Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal.
Også en omdisponering fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til prosjekt 15012 Sanering
Nymoen-Hen. Omdisponeringer får ikke konsekvenser for investeringsbudsjettet totalt.

Rådmannens vurdering
Tertialrapporten viser at det gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte
økonomiske rammer for 2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange
tjenesteområder for å tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har
utfordringer og disse følges tett opp for å finne nødvendige tiltak.
Den lave skatteveksten i landet fortsetter i 2015 og påvirker kommunen gjennom betydelig
lavere inntekter enn det statsbudsjettet la opp til i høst. Revidert nasjonalbudsjett viste ingen
store endringer på dette for Ringerike sin del. Et moderat lønnsoppgjør, lave lånerenter og et
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS veier imidlertid opp for mye av dette inntektstapet i år.
Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket
på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle
driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Det er så langt i år
gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å finne gode
løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Noen tøffe valg blir
gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av ressursene.
Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i
Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre
kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og
tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg
nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.

Vedlegg
1. Tertialrapport – april 2015

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, 03.06.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Finansrapport 1. tertial 2015
Arkivsaksnr.: 15/5264

Saksnr.: Utvalg
65/15
Formannskapet
81/15
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
Finansrapport 1. tertial tas til orientering.

Sammendrag
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke etter hvert som
investeringsplanene realiseres. Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært
bekymringsfull.

Innledning / bakgrunn
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar
2015. I tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning
hvert tertial.

Beskrivelse av saken
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen til 2015, er
ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad. Kommunens
likviditetssituasjon er fortsatt svært svekket. Nye prognoser for pensjonsutgiftene fra KLP i
april i år, avhjelper likviditetssituasjonen noe.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg av aksjer i
Ringeriks-Kraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene og risikoprofilen for
forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt vedtatt finansreglement.
Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det
skyldes lavere finansinntekter enn i fjor.
Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig
vektet flytende rente har vært om lag 2,03 prosent i 1.tertial 2015. Budsjettert gjennomsnittlig
flytende rente i 2015 er 2,4 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor
lavere renteutgifter enn budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe lavere
enn planlagt.
Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial 2014. Kortsiktig
plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men det skyldes hovedsakelig
midlene fra salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt låneopptak i 1. tertial inneværende
år. Gjelden har økt med 184 mill. kroner i samme periode og trekker ned samlet nettoverdi.
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Selv om samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er
utviklingen negativ. Gjelden øker mer enn de finansielle aktiva.
Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde styringsrenten uendret
på 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i
Pengepolitisk rapport 1/15. Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være
noe mindre enn tidligere, men det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn forventet i
1. tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt låneopptak i februar
inneværende år.
Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial 2015 i forhold til
samme tid i 2014, men nivåene er i realiteten forverret. Dersom den frigjorte kapitalen fra
aksjesalget i Ringeriks-Kraft AS hadde vært plassert langsiktig i finansielle instrumenter og
låneopptaket ikke hadde vært foretatt per 1. tertial, ville likviditetsnivåene vært lavere per 1.
tertial inneværende år enn på samme tidspunkt i fjor. Den faktiske likviditetsutviklingen har
vært om lag i tråd med prognosen i 1. tertial. Likviditetsprognosen viser at trekkrettigheten
høyst sannsynlig må benyttes utover høsten.
Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11
mill. kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet.
Kommunens andel av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner
høyere enn budsjett.
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte investeringer i 2015.
Periodens låneopptak på 130 mill. kroner til investeringsformål ble foretatt i februar og
inngått som et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent
rente.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester
for
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved
inngangen til 2015 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent.
Fastrenteandelen har som følge av nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen
av 1. tertial om lag 56,9 prosent. Ved inngåelse av nye fastrenteavtaler er det blant annet gjort
vurderinger i forhold til å redusere refinansieringsrisikoen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er på et relativt lavt nivå, men at de vil komme
til å øke utover i handlingsprogramperioden 2015-2018. Kommunens likviditetssituasjon er
svært bekymringsfull, og for å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen styrke
sine økonomiske resultater.
Noen positive utslag er at rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget
lavt sammenlignet med historisk rentenivå, og at nye prognoseanslag fra KLP har positiv
effekt på likviditeten.
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Vedlegg
Finansrapport 1. tertial 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom.
01.07.15 (rabatt ved mange enheter)
Arkivsaksnr.: 15/4507

Saksnr.:
44/15
69/15
82/15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 231 &34

Møtedato
08.06.2015
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015.
(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som
saksbehandles etter denne dato.)
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan,
byggesak og oppmåling.

Sammendrag
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det
vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling
mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe mer
definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå
selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar
2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om
mange enheter.

Bakgrunn
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på
selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble
selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.
Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og
matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter
regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.
Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dersom gebyrinntekten er lavere
enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok)
midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.
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På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette
primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og
nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS
med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner
oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond
ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og
også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det
gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå
negative fond. Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner
kroner.
Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen
om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring
selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil
kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre.
Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1.
januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye
bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i
gebyrnivået i forhold til tidligere.
I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra
utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som
stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.

Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det?
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på kan
være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering, konsesjon og
deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er ikke lov å ta mer i
gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret skal være til
selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun detaljregulering).
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to
ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt
selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i
tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester).
Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års
underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10
%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser
får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere.
Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på 3,1
millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak vil
klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling
derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner.
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At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som
har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En
kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse
har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen.

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr?
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de
enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på
brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den enkelte
bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre.
I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å se
på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper innenfor
byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad, rammetillatelser,
igangsettingstillatelser og deling.
Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike
sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte
sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som
legges til grunn for en slik selvkostgrad.
Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige selvkostområder
og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med på å sponse
oppmålingsgebyrer eller motsatt!
Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ,
saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å
budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord: Vi
har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort spenn.
Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje særlig for
de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi skal utstede
faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i prisregulativet når vi
fakturerer for saksbehandlinga.

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling?
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en
femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner
ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5.
Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i
tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga.
Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og
oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I
tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til
forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og
det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.
For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det
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derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra
tidligere år.
Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i
egen sak over sommeren.

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling?
Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble
fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og
byggesak.
I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til
betalingsregulativ at:
Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp,
slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.
(…)
Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves
stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å
unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår
rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.
Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene
dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i
økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare
underskuddene
Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljøog arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å
drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer).
Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å
sikre gode og forutsigbare leveranser.

Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet
Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan
medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40
m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde
godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er
andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og
andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016.
Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering.
Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I dag
er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid med
reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik endring får
betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på eierseksjon,
og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert.
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Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved
mange enheter
Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd. Selvkostregelverket
åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette ned gebyrene (hvis
overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke underskuddet). Slik sett så har
kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere tjenesten i 2015. Dette er
nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta inn mer for å dekke opp
underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for hvordan selvkost skal
beregnes.
Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter:
1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse
av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501 og
til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og
grenser inntil hverandre.
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og
med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:
Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
(0 – 1500) (1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
22 800,27 550,- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
(0-1500)
(1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
20 400,24 650,2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra den
11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 %
rabatt.
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Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og
det regnes følgende sats per bruksenhet
- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 %
rabatt, og det regnes følgende sats per bruksenhet

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

7 200,4 800,-

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret.
Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i
enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange
tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken
for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke
nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige.

Alternative løsninger
Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde
slik:
1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens
betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet.
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak
og oppmåling.
Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for
selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale
at det legges opp til dette.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor
det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av
gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store
prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere.
Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per
sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for de
ulike sakene vi har i Ringerike.
Side 17

Sak 82/15

Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med
selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å
justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at
vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.
Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider videre
med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på et
senere tidspunkt.
I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på
selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren.

Vedlegg
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd

Lenker
Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14)
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, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Asle Aker
saksbehandler: Heidi Skagnæs
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Rapport fra tverrpolitisk utvalg - Godtgjøringsutvalget
Arkivsaksnr.: 15/2087

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
12/15
Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet
83/15
Kommunestyret

Møtedato
29.05.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunestyre vedtar nytt godtgjøringsreglement for Ringerike kommune.
2. Nytt godtgjøringsreglement trer i kraft fra 1.januar 2016

Beskrivelse av saken
Ringerike kommunestyre behandlet i sitt møte den 29. januar 2015 som sak 7/15 «Rapport fra
Strukturutvalget». Kommunestyret fattet følgende vedtak, punkt 2 : Kommunestyret
nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt godtgjøringsreglement. Utvalget gis
samme sammensetning som strukturutvalget. Frist for å utarbeide forslag til
godtgjøringsreglement settes til 15. mai 2015.»
Det nyoppnevnte utvalg ble konstituert 6. mars 2015, og utvalgets rapport fremlegges med
dette for kommunestyret.
Rapporten inneholder 5 kapitler, og forslag til nytt godtgjøringsreglement fremkommer i
kapittel 3. I kapittel 4 kommer utvalget med kommentarer til forslaget til nytt reglement. Ved
å kommentere de enkelte bestemmelser ser kommunestyret hvilke vurderinger som utvalget
har gjort.
Rapporten er vedlagt og utgjør utvalgets saksfremlegg, slik at det ikke er grunn til noen
ytterligere beskrivelse her.
Saken fremlegges av ordfører som utvalgets leder, og det foreligger således ingen egen
vurdering fra rådmannen.

Vedlegg
Rapport fra Godtgjøringsutvalget.
Beregninger og økonomiske konsekvenser
Poster i folkevalgtes budsjett
Ringerike kommune, 12.06.2015
Kjell B. Hansen
ordfører
saksbehandler: Else-Gro Warp
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt - psykisk helse og rusomsorg
Arkivsaksnr.: 14/4220

Saksnr.: Utvalg
84/15
Kommunestyret

Arkiv: 217 &40

Møtedato
25.06.2015

Forslag til vedtak:
Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.

Beskrivelse av saken
På bestilling fra Kontrollutvalget i Ringerike kommune av 12.6.2014 (kontrollutvalgets sak
29/14) har Buskerud kommunerevisjon IKS utferdiget en rapport om individuelle planer
innen psykisk helse og rusomsorg i Ringerike kommune. Rapporten konkluderer og peker
på/anbefaler følgende mulige forbedringspotensial slik:
Gjennomgangen av problemstillingene viser at kommunen på noen områder overholder
lovkravene, men på andre områder har mangler og svakheter ut fra lovmessige krav til
individuell plan, Slik revisjonen ser det, har mange innen brukergruppene psykisk helse og
rusomsorg i perioder begrenset evne til å koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktig for
å endre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at en koordinator følger opp den enkelte bruker
regelmessig. Hovedmålene til brukarene, ut fra revisjonens gjennomgang, er ofte å bli rusfrie
og å gjøre seg uavhengig av hjelpeapparatets tiltak. Når slike tiltak ikke blir koordinert
systematisk over tid, mener revisjonen at brukernes muligheter blir vesentlig redusert.




Det etableres et helhetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse lovverket.
Det innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige barn
av brukergruppene ivaretas
Det sikres kontinuitet i koordinator-rollen for den enkelte bruker.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12. mars 2015,sak 19/15 med følgende
vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og oversender denne til
kommunestyre med følgende innstilling:
«Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter de anbefalinger som fremgår av denne».

Rådmannens vurdering
Rådmannen etablerer i disse dager et helhetlig elektronisk kvalitetssikringssystem i
kommunen. Sju «piloter» tar systemet i bruk inneværende år, og hele kommunen skal ta
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systemet i bruk i 2016. Systemet er levert av Kommuneforlaget, og pålegg i lover og
forskrifter ligger i utgangspunktet inne i systemet som parameter for avvik.
Forvaltningsrevisjonsrapporten bemerker at antall individuelle planer er lavt i forhold til på
landsbasis, men kan ikke med sikkerhet si at det er noen underdekning. Revisjonens funn kan
ha sammenheng med at Ringerike kommune i mange tilfeller, f.eks. hos LAR-brukere
(LegemiddelAssistert Rehabilitering av rusmisbrukere) har etablerte ansvarsgrupper knyttet
til seg og oppfølgingen. I slike tilfelle vil en individuell plan kunne betraktes som overflødig.
Kommunen hadde ved revisjonens gjennomgang i 43 personer på slik oppfølging.
Samarbeidet til barnevernet, skole og helsestasjon er karakterisert som godt, og rådmannen
forutsetter at problemstillinger når det gjelder rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige barn av brukergruppene ivaretas, skyldes manglende
dokumentasjon og formaliserte rutiner.
Pasientjournalforskriftens § 8 bokstav t beskriver klart at pasientjournalen skal inneholde
følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige:
t) Opplysninger om hvorvidt pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade har mindreårige barn.
Dette, sammen med revisjonens merknader om kontinuitet i koordinatorrollen, er forhold som
er videreformidlet til tjenesteområdet, og rådmannen vil påse at tilfredsstillende rutiner
etableres.

Vedlegg
 «Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg», - Rapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS av 5. mars 2015.

Ringerike kommune, 07.06.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige anskaffelser
Arkivsaksnr.: 15/1489

Saksnr.: Utvalg
85/15
Kommunestyret

Arkiv: 217

Møtedato
25.06.2015

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering

Innledning / bakgrunn
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget og formålet var å se om kommunen etterlever
regelverket om offentlige anskaffelser. Når kommunen skal gjøre innkjøp av varer, tjenester,
bygg og anlegg er man forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser.
Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av
anskaffelsene. Det kreves blant annet krav til omfattende dokumentasjon, kunngjøring og
frister. For eksempel skal ytelsene være spesifisert på bestemte måter, det må være
kvalifikasjonskrav til leverandørene og det må settes opp tildelingskriterier for valg av tilbud.
Leverandørene kan klage direkte til kommunen og til Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA), samt angripe beslutninger ved domstolene

Rådmannens vurdering
Offentlige anskaffelser er et rettsområde preget av mange og detaljerte regler for hvordan
innkjøp skal gjennomføres. Revisjonsrapporten må derfor leses i lys av at det kan være
vanskelig å etterleve regelverket.
Det rådmannen ser grunn til å fremheve i forhold til punkt 6, som inneholder
revisjonsrapportens oppsummering og konklusjon, er:
-

-

-

Revisjonen peker på at man hadde en tilsvarende gjennomgang i 2008 og at det har
skjedd en betydelig fremgang. Det grunnleggende i rapporten er dermed at Ringerike
kommune har blitt bedre og at innsatsen innen området har vært fruktbar.
Revisjonen mener at kommunen nå har en tilfredsstillende risikoprofil knyttet til
regelverket. 24 anskaffelser ble gjennomgått. 4 av anskaffelsene vurderes å være
foretatt uten konkurranse og således være i strid med anskaffelsesregelverket. Dette er
ikke optimalt, men kan ikke sees på som en høy andel og dette må også sees i lys av
at det er et komplisert regelverk. Dersom rapporten viste at kommunen var feilfri
kunne man stilt spørsmål ved om det er et tegn på dårlig «optimalisering». Altså at
man bruker for mye ressurser.
Rapporten peker på at kommunen må bli flinkere til å dokumentere anskaffelsene og
rapporten peker på at kommunen har tatt i bruk elektronisk innkjøpsverktøy for å
bedre dette. Dette er et verktøy som ble anskaffet for om lag tre år siden og det tar tid
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-

-

før man får effekten av dette og lært opp de ansatte i bruk av verktøyet. Man blir
stadig bedre.
Rådmannen vil påpeke at kommunen ikke har tapt noen klagesaker eller rettsaker
innen offentlige anskaffelser de siste årene, og således unngått eventuelle
erstatningskrav.
Siden rapporten ble utarbeidet har teknisk sektor ansatt en innkjøpsrådgiver som trolig
vil styrke kommunens kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Som en følge av
et komplisert regelverk er kommunen avhengig av riktig kompetanse og erfaring for å
kunne gjennomføre gode og anskaffelser i tråd med regelverket.

Vedlegg
Revisjonsrapport fra januar 2015
Ringerike kommune, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Dag Erlend Reite
saksbehandler: Anders Bjønness
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Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer
Arkivsaksnr.: 15/3178

Saksnr.: Utvalg
66/15
Formannskapet
86/15
Kommunestyret

Arkiv: 049 &00

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Formålet med startlån er å bistå enkeltinnbyggere med å skaffe seg og beholde egnet bolig.
NAV Ringerike saksbehandler kontinuerlig saker med misligholdt lån. I alle disse sakene er
det behov for å bruke skjønn, både økonomisk, bankfaglig og sosialfaglig. Prinsippet er at
alle steiner skal snus for at låntakere som fortsette bør eie boligen sin, skal kunne gjøre det.
Lån innvilges etter en grundig vurdering og ii møte hvor gjeldsrådgiver, husbank og repr. fra
boligsosialt team samt avd. leder er faste deltagere. I saker med mislighold vil årsakene til
manglende betaling være ulike, noen mangler betalingsevne, andre mangler betalingsvilje.
Alt etter hvilken kategori man befinner seg i vil NAV tilby den bistanden som vurderes
nødvendig for å beholde boligen. I saker der NAV ikke oppnår kontakt og samarbeide med
bruker, er sannsynligheten større for at mislighold kan ende i tvangssalg av bolig, da NAV
ikke kommer i posisjon til å vurdere om det kan være behov for eller mulighet for annen
bistand for å beholde boligen.
Det er i lys av disse erfaringene at sentrale forskrifter nå er endret, og at NAV nå i særlige
tilfeller kan pålegge låntaker å møte til rådgivningssamtaler ved mislighold. Dette vilkåret
skal ikke medføre oppsigelse av lånet eller tvangssalg av huset dersom det brytes, men det
kan bidra til å avverge et tvangssalg dersom det overholdes.
Dersom låntaker er klar over dette vilkåret ved inngåelse av låneavtale, vil det bidra til at
NAV Ringerike får en bedre avklaring av om bruker ikke kan eller ikke vil betjene lånet sitt.
Dette vil være med på vurderingene av hvor langt man kan strekke seg i å unngå tvangssalg
dersom dette ellers er vurdert som siste utvei.
Ved innvilgelse av refinansiering (låntaker har pådratt seg annen gjeld eller misligholdt
startlån som man ikke klarer å betjene uten refinansiering med bedre vilkår) er det oppstått
alvorlige betalingsproblemer som bakgrunn for refinansieringen. Disse låneavtalene vil
derved ha stor risiko dersom låntaker ikke får/mottar bistand til å forvalte hele eller deler av
økonomien. Vurderingen ved brudd på vilkåret vil være de samme som overfor. Det vil ikke
innebære endringer i eller oppsigelse av låneavtalen så lenge den ikke misligholdes. Ved nytt
mislighold og uten overholdelse av forvaltningsavtale, vil vurderinger om eventuelt
tvangssalg kunne gjøres på en bedre måte på bakgrunn av hvordan bruker har fulgt opp sine
forpliktelser.
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Beskrivelse av saken
På denne bakgrunn har rådmannen fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån i
Ringerike kommune. Bakgrunnen for at dette er de nye forskriftene og at kommunens
retningslinjer må harmoniseres/tilpasses disse.
Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte
boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger.
Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer:
1. Anledning til å kreve at låntaker møter til rådgivningssamtaler samt stille vilkår om
gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker. Ved innvilgelse av refinansiering kan
kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at søkers inntekter skal forvaltes av
gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.»
2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.
Dette vil gi NAV virkemidler/verktøy som positivt forsterke de rutiner NAV i dag opererer
med. Når det registreres uregelmessigheter ved tilbakebetaling av startlån, håndteres disse i
dag slik:
NAV Ringerike mottar restanselister fra Lindorff låneadministrasjon første arbeidsdag i hver
mnd. Her kan NAV kontakte låntakerne på listen for å avdekke hva som er problemet og
forsøke å finne løsninger. Løsninger kan f.eks. være overhopp på renter og avdrag,
rentebetjening, og endre dato for forfall.
Etter tre ubetalte terminer får NAV elektronisk melding fra Lindorff med forespørsel om de
skal, som det står i avtalen mellom Lindorff og kommunen, overføre lånet til inkasso.
Ringerike kommune/husbanken bruker Argus inkasso.
Alle saker blir også her gjennomgått og individuelt behandlet. Her kan NAV be om
berostillelse i en periode. Det kan dreie seg om 1måned eller lengre tid. NAV kan be om
tilbakebetaling på lånet slik at låntaker begynner på nytt uten purringer, det vil si at vi setter
restansen tilbake i lånet. NAV kan også legge opp avdragsfrihet. Andre løsninger kan være
endring av løpetid, fastrente og budsjettoppsett slik at det synliggjøres hva låntaker kan
betale. NAV arbeider også tett sammen med gjeldsrådgivere i kommunen slik at det kan
tilbys økonomisk rådgivning og også forvaltning av inntekter for en periode om det er til
hjelp. Løsningen kan bli en kombinasjon av flere løsninger.
Velger NAV å overføre til Argus, er det de som har saksbehandling og videre oppfølging,
men i tett samarbeid med NAV. De overnevnte verktøy brukes også her.
Dersom Argus og låntaker inngår en nedbetalingsavtale, så går saken sin gang. Avbryter
låntaker avtalen, kontakter Argus NAV som må ta stilling til videre prosedyre. NAV har ofte
god kjennskap til låntakerne, og prøver derfor så langt det lar seg gjøre å finne en løsning
både for disse og kommunen.
Om NAV velger å foreta tvangssalg, er det Argus og tingretten som følger sitt lovverk. Det er
ingen ønsket situasjon hverken for låntaker eller kommunen at eiendom går til tvangssalg da
det sjelden vil gi samme salgssum som et fritt salg i markedet.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at kommunen
kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at låntaker
opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i tvangssalg.
Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen.
Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til
søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast
inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.
For barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt at
søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av prisveksten i
samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.
Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne
gruppen vil ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis
en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil
rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller
privat bolig.
Representanten Marit Elisabet Bolstad (H) har bedt om en redegjørelse for hvordan
forpliktelsene etter finansavtaleloven kapittel tre ivaretas, herunder blant annet
frarådningsansvaret ved lån uten fast inntekt.Videre bes det om en redegjørelse for hvordan
oppmøteplikten kan knyttes til reglene om førtidig forfall og grunnlaget for å pålegge
forvaltning av låntakers midler. Rådmannen kan opplyse om følgende:
Frarådingsansvar
Unntak fra fast inntekt er tenkt knyttet til prosjekt leie-til eie. Unntaket kan her gjelde
midlertidige statlige ytelser som arbeidsavklaingspenger, introduksjonsstønad, dagpenger o.l,
men også brukere som har en god inntekt via ulike timebaserte jobber/vikariat, men som ikke
kommer inn under begrepet ”fast inntekt”.
I ”leie til eie” vil søker få grundig gjennomgang av husstandens økonomi med rådgivning fra
økonomirådgiver før et eventuelt låneopptak. §47 om frarådingsplikten ivaretas både muntlig
og skriftlig. Skriftlig både i tilsagnsbrev og ved at søker signerer på at vedkomende er
informert om frarådingen. Muntlig ved lånebehandlingen og ovenevnte oppfølging fra
økonomirådgiver.
Vilkår om å møte til gjeldsrådgivningssamtaler ved mislighold o g refinansieringforvaltning av inntekter ved særlige tilfeller
Begge vilkår må sees i sammenheng med låntakers ivaretakelse av øvrige låneforpliktelser.
Ringerike kommune benytter Lindorff som låneforvalter. Ved mislighold er det et tett
samarbeid mellom låneforvalter og husbanken/NAV for å beslutte hvordan videre saksgang
skal være. Videre saksgang kan være rentebetjening en periode, overhopp o.l, eller det kan
innebære at lånet sies opp og i verste fall til at boligen tvangsselges dersom det ikke finnes
løsninger på saken.
Formålet med vilkårene er å komme inn så tidlig som mulig i denne prosessen for å finne
løsninger før omkostningene for lånetaker blir for store. Låntaker er orientert om vilkårene i
lånets tilsagnsbrev, og signerer på at disse må aksepteres for å motta lånet.
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Dersom låntaker ikke har overholdt vilkår, vil dette ikke medføre oppsigelse av lånet (førtidig
forfall) dersom låneforpliktelsene forøvrig er ivaretatt.

Vedlegg
 Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån

Ringerike kommune, 05.06.2015

Tore Isaksen
Rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 27

Sak 87/15
Dispensasjon fra gågatereglementet
Arkivsaksnr.: 15/4569

Saksnr.: Utvalg
71/15
Formannskapet
87/15
Kommunestyret

Arkiv: 611 Q24 &53

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Gjeldende «Gågatereglement» for Ringerike kommune tillater ikke å ha installasjoner, som
for eksempel stabbur, scene, midlertidige salsboder, telt eller liknende, stående over lengre
sammenhengende perioder enn 7 dager".
Det oppfattes som svært viktig for Lions å kunne presentere lotteriets hovedgevinst på et
sentralt sted i kommunen, og Søndre Torg har vært et svært egnet sted i flere år. For mange
har dette vært en del av bybildet sommerstid, og en stor mulighet for Lions til å profilere
både klubben og det humanitære arbeid som gjøres. Lions møter behov i lokalsamfunnet, og
alt som samles inn av penger går til humanitært arbeid. Alle organisatoriske driftsutgifter
dekkes av medlemskontingenter.
Lions har forsøkt å stille ut stabburet på annen lokasjon i Hønefoss. Dette har vært svært lite
vellykket, både i forhold til presentasjon og loddsalg. Stabburet kan vanskelig sammenlignes
med en «salgsbod», da en demontering er tidkrevende og arbeidsintensivt. Salg av lodder
varer over tid, og stabburet har en størrelse som gjør at det ikke kan plasseres på bilhenger,
og på den måten imøtekomme reglementets bestemmelser om tidsbegrenset plassering.
Med denne bakgrunn har Lions søkt om dispensasjon fra gågatereglementets bestemmelser
for å få gjennomført «Stabburslotteriet».

Rådmannens vurdering
I Ringerike kommunes «Gågatereglement», § 3 (vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni
2012, sak 90/12), står det:
«Det er ikke anledning til å ha installasjoner, som for eksempel stabbur, scene, midlertidige
salgsboder, telt eller liknende, stående over lengre sammenhengende perioder enn 7 dager».
Kommunestyret har ikke prinsipielt avist at en lotterigevinst som et stabbur kan plasseres på
torvet, og en dispensasjonssøknad må sees i lys av bestemmelsen om tidsbegrensning.
Saken har så langt vært administrativt behandlet i henhold til Ringerike kommunes
«Gågatereglement», vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni 2012, sak 90/12. Lions har
bedt om en reell politisk behandling av søknadene.
Saken legges derfor fram for politisk behandling uten forslag til vedtak.
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Vedlegg
 Dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.
 Svar på dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.
 Fornyet søknad om dispensasjon plassering stabbur Søndre Torg.

Ringerike kommune, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Kunnskapspark Ringerike - avklaring av kryssløsning og finansiering
Arkivsaksnr.: 15/5484

Saksnr.: Utvalg
88/15
Kommunestyret

Arkiv: Q35

Møtedato
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom
Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalsgate fram mot Høgskolen Buskerud
Vestfold.
2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen
Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De
nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016 - 2018

Sammendrag
Statsbygg samarbeider med Ringerike kommune om en områderegulering for Kunnskapspark
Ringerike. Det er Høgskolen i Buskerud Vestfold som ønsker å utvikle sin virksomhet her i
tillegg til at Studentsamskipnaden Buskerud Vestfold skal bygge studentboliger på og med
dette utvikle et «campusområde».

Beskrivelse av saken
Det er igangsatt et planarbeid for å legge til rette for utvikle et skoleanlegg av høy kvalitet og
forbedret adkomst til «campus». Områdereguleringen for Kunnskapspark Ringerike
inneholder bl.a. utvidelse av høgskolelokaler, studentboliger, torg, uterom og endret adkomst.
Selve høgskoleområdet er fra før regulert i reguleringsplan nr. 217 Dalsbråthen (SLHKs
tomt).
Områdeplan for Kunnskapsparken har vært til 1. gangs behandling og lå ute
til offentlig ettersyn frem til 20. januar 2015. Det har kommet innsigelse fra NVE med krav
om avklaring av risiko for skred og erosjon. Det er utført grunnundersøkelser for å
imøtekomme kravet om risikoavklaring fra NVE.
I forslag til ny plan er det foreslått å endre dagens avkjøring til Bredalsveien. Avkjøringen
kobles til Osloveien i det eksisterende kryss med Dr. Åstasgate, og forslag om både X-kryss
og rundkjøring lå ute til høring.
Planforslaget har tatt utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss.
Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. Men i planforslaget, som ble lagt ut på
høring, nedprioriteres hensynet til trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i
form av å skape en attraktiv atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget.
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En rundkjøring vil beslaglegge noe av kommunens grunn sør-øst for krysset. Ved valg av
kryssløsning har Statens vegvesen i sin uttalelse til områdereguleringen anbefalt at det bør
gjøres utbedringer i eksisterende kryss for å bedre forhold for fotgjengere.
Dersom rundkjøring velges, krever Staten vegvesen at dette må utredes nærmere før planen
kan behandles videre. Utredningen er igangsatt av Statsbygg, og flere mulige
løsningsalternativer fra konsulent foreligger.
Det er også innkommet søknad om rammetillatelse for bygging av studentboliger på campus.
Dette behandles i HMA 22.06.2015 som en dispensasjonssak fra reguleringsplan nr. 217 og
med henvisning til igangsatt områderegulering.
Ansvarlig søker for ny Studentboliger har i søknad skrevet at dette er avklart med Statens
vegvesen. Altså at oppføring av nye studentboligblokker ikke utløser krav om at ny
kryssløsning i Osloveien må bygges til dette byggetrinnet. Men ved utvidelser utover dette
må kryssløsning være på plass.

Tidligere behandlinger
Formannskapet vedtok å legg planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn 18.11.2014 i sak
191/14. Pkt. 5 i formannskapets vedtak lyder:
«Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt høring fremmer
rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og innarbeider dette i planforslag til
sluttvedtak.»
Pkt 6 i formannskapets vedtak lyder:
«Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og finansiering av
nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte grunneiere.»

Økonomiske forhold
Foreløpige kalkyler viser omtrent samme kostnad for lysregulert kryss og
rundkjøringsalternativet hhv 45 og 47 mill. I tillegg kommer nødvendig grunnerverv og
eventuell ombygging/flytting av dagens kulvert for gående. Rådmannen vurderer at realistisk
kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 mill. Andelen på Ringerike kommunes
hånd vil da ligge i området 20-22 mill. Utbyggingen vil etter foreløpige planer foregå i 3
faser, den første er utbygging av 150 studentboliger. Fase 2 er ombygging/utvidelse av
skolens lokaler og fase 3 er nytt kryss og ny adkomst til høgskoleområdet. Fase 3 vil da
komme til utførelse i 2018.

Behov for informasjon og høringer
Informasjon og høringer følges opp i områdereguleringen i tråd med vedtatt planprogram.

Rådmannens vurdering
Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet.
Rådmannen tar utgangspunkt i den vedtatte 0+ løsning, anbefalt forslag i KVU
Ringerikspakken med miljøalternativet og anbefaler rundkjøring som løsning med planskilt
kryssing for gående og syklende.
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Osloveien vil i overskuelig framtid være hovedåren inn i byen fra sør og et firearmet lyskryss
vil gi mindre kapasitet enn dagens trearmede lyskryss. Med tanke på framtidig boligfortetting
i byen og forventet vekst i folketall og transportbehov, anbefaler rådmannen sterkt å velge
rundkjøringsalternativet.
Høgskolen har i mange år markert behovet for en bedre adkomst til skoleområdet og
rundkjøringsalternativet gir en løsning som høgskolen er godt fornøyd med.
Rådmannen oppfatter at tilfredsstillende og trafikksikker adkomst har vært et avgjørende
moment for at utbygging og satsning på avdelingen i Hønefoss skal bli en realitet.

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, 12.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Asle Aker
saksbehandler: Grethe Tollefsen
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Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune
Arkivsaksnr.: 15/4875

Saksnr.: Utvalg
70/15
Formannskapet
89/15
Kommunestyret

Arkiv: 026

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles
tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.

Beskrivelse av saken
Kommunereformen er blant annet ment å skulle skape gode forutsigbare tjenester til
innbyggerne. Dette kan bety at hele eller deler av kommuner slår seg sammen, men også at
det inngås fastere samarbeidsavtaler når dette skaper forutsigbare og gode tjenester til
innbyggerne.
Nabokommunene Sør- Aurdal og Ringerike har begge gjort vedtak om dialog/utredning av
mulighetene for felles tjenestetilbud.
Dette dreier seg om seg om samarbeidsmuligheter innenfor; oppvekst og helse. Aktuelle
områder for dette er nordlige deler av Ringerike kommune, og de sørlige delene av Sør
Aurdal. Mer konkret gjelder det tjenestetilbud til beboerne i området ved Nes i Ringerike og
Begnadalen og Hedalen i Sør- Aurdal (ytre del av Sør- Aurdal kommune). I lys av det
pågående arbeidet med kommunereformen, kan også en justering av kommunegrensene i
dette området være aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sør Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 en større sak med benevnelsen;
Driftstilpasning, skole, og fattet blant annet følgende vedtak:
1a
1b

4.

Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og
Hedalen på sikt.
Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle
samarbeidsformer vurderes og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der
andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og
videregående opplæring.
Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og
administrativt med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

Aktuelle politiske vedtak fattet i Ringerike kommune som gjelder Nes:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK); sak 20/14 fattet følgende vedtak:
1.
2.

Det gjennomføres dialog med Sør Aurdal kommune om samarbeidsmulighetene for
grunnskoledrift.
Eventuell samarbeidsavtale framlegges for politisk behandling.
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3.

Nes skole driftes videre som kombinert 1-10 skole fra 01.08.14.

Formannskapet fattet i sak 56/13 følgende vedtak:
1.

Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune:
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.

Mandatet og arbeidsform
Med bakgrunn i politiske vedtak i de to kommunene og arbeidet med kommunereformen som
berører alle norske kommuner, er det fornuftig at kommunestyrene i Sør- Aurdal og
Ringerike behandler samme sak og gir et konkret mandat for utredningen av et eventuelt
samarbeid.
Selve utredningsarbeidet bør utføres av de to kommunene i fellesskap ved at det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av 4-6 personer fra administrasjonen i de to kommunene.
Arbeidsgruppa gis mandat til å utrede følgende:
Helse

En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør- Aurdal har
til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er
ikke ønskelig om samarbeid av legetjeneste, men en formell avtale som
omfatter enkeltstående konsultasjoner.
Felles helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her kan
nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi.

Oppvekst

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen.
Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene.

Økonomi

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommune ved et eventuelt
samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved ene
eventuell justering av kommunegrensene.

Videregående
skole

Muligheten for ungdom fra Sør Aurdal til å søke videregående
skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående.
Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i
Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune.
Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med Oppland
og Buskerud fylker.

Justering av
kommunegrensen

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av
kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen
av denne saken og kommunereformen.

Framdrift:

Det nedsettes et felles tverrpolitisk utvalg fra de to kommunene
bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det politiske
utvalget skal fungere som referansegruppe i arbeidsprosessen.
Arbeidsgruppa informerer referansegruppen i et fellesmøte i januar
2016.
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Det tas sikte på å legge fram en rapport med eventuelt flere mulig
forslag, - men med en anbefaling til politisk behandling innen
01.05.16.

Juridiske forhold
Opplæringsloven § 8, 2. ledd åpner for at to eller flere kommuner kan avtale at område i en
kommune sokner til en skole i nabokommunen. Kommune skal opprette en skriftlig
samarbeidsavtale som blant annet skal inneholde økonomiske oppgjør mellom kommunene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at tjenestetilbudet til befolkningen skal være godt og forutsigbart.
Nordre del av Ringerike og de sørlige delene av Sør- Aurdal er et område som ikke er veldig
tett befolket. En samlokalisering av tjenester på tvers av kommunegrensene, eller en justering
av kommunegrensen, kan være hensiktsmessig. Rådmannen anbefaler at det skisserte
utredningsarbeidet med arbeidsform og tidsplan vedtas.

Ringerike kommune, 21.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av
flykninger
Arkivsaksnr.: 15/5071

Arkiv: 026 F31

Saksnr.: Utvalg
67/15
Formannskapet
90/15
Kommunestyret

Møtedato
16.06.2015
25.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt følgende forespørsel fra Jevnaker kommune:
Jevnaker kommune anmoder Ringerike kommune om å utrede muligheten for å opprette en
felles enhet for mottak av flyktninger for å sikre kompetanse og kvalitet i arbeidet.
Vi ønsker en felles prosessgjennomgang for å utrede hvilke oppgaver som kan gjøres i en
felles enhet og hvilke tjenester som skal ligge i kommunen. Sistnevnte skal følge prinsippene
for kommunereformarbeidet.

Beskrivelse av saken
Bakgrunn for henvendelsen fra Jevnaker kommune er de faktiske problemer kommunen
opplever når det gjelder kompetanse, herunder rekruttering av flyktningefaglig personell og
muligheter for å drive effektiv bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er
problemstillinger mange mindre kommuner registrerer, og som kun kan løses ved at man
søker samarbeid med andre kommuner. Problemene aktualiseres ytterligere slik
flyktningsituasjonen i verden utvikler seg, med tilsvarende krav til kommunen om bistand til
bosetting.
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Rådmannens vurdering
Under forutsetning av at ikke merkostnader påløper for Ringerike kommune, er rådmannen
av den oppfatning at kommunen må imøtekomme forespørselen fra Jevnaker kommune. Det
har vært gjennomført et felles møte mellom flyktningetjenesten i Jevnaker kommune og
flyktningetjenesten i Ringerike kommune, der tjenesten har vært gjennomgått og analysert
gjennom en LEAN-prosess/metodikk. Konklusjonene er rimelig klare. Kommunen har felles
mål, felles metodikk, felles policy, ser og har de samme utfordringer og de samme ønsker om
et samarbeid. Det ligger godt til rette for et utredningsarbeid i tråd med de ønsker Jevnaker
kommune skisserer, et samarbeid som begge kommuner kan profittere på.
En slik utredning bør kunne gjøres relativt raskt, slik at et forslag til samarbeidsavtale kan
politisk behandles i august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i
september. Det er allerede inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til
introduksjonsprogram.
Et samarbeid må forankres i kommuneloven, slik at alle juridiske forhold til et komplisert
tjenesteområde er ivaretatt. Jevnaker og Ringerike kommune har i dag et samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 28 a og organisert i henhold til § 28 b i samme lov når det gjelder legevakt
og krisesenter. Rådmannen antar at det bør bygges videre på slikt samarbeid, nettopp fordi
hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen § 28 b var å tilby en mer
hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer
individrettede tjenestene, og gjøre det forsvarlig å overføre beslutningsmyndighet til et
interkommunalt samarbeid, også når det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse.
Bakgrunnen for dette var særlig å legge til rette for etablering av enheter og fagmiljøer som
er større og mer bærekraftige enn det som er mulig å etablere for mange mindre kommuner
hver for seg, og som bidrar til å ruste kommunene for fremtidens utfordringer innenfor det
individrettede tjenestetilbudet.
Det vil fortsatt være Jevnaker kommunestyre som må vedta hvor mange flytninger
kommunen tar imot for bosetting, og disse vil være innbyggere i Jevnaker. Dette innebærer at
kommunen selv må være behjelpelig med å skaffe bolig og ikke minst barnehageplass slik at
flyktningene kan delta på introduksjonsprogram. Det vil derfor være de administrative
funksjoner som i første rekke vil implementeres i et samarbeid eller en felles mottaksenhet
for flyktninger.

Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 28.05.2015
Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 15/2424-12

Kontrollutvalget - protokoll nr. 4/15
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/15 tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.15.

Arkiv: 216 &17

M0TTATT lTJtllll 2015

KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL

O4II5
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|:ili'' "

fra møte i kontrollutvalget 1 l. juni 2015

Til stede

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

Sekretær

Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Revisjonen

Fung. leder for forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen,
Buskerud Kommunerevisjon IKS

Administrasjonen

Kommunalsjef for økonomi Gynd Løvli (sak 29115)

Følgende saker ble behandlet i henhold

Sak

28115

til

oppsatt sakskart:

Protokoll fra møte nr. 03/15 til endelig godkjenning og underskrift
Behandling:
Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalset:
Protokoll framøte nr. 03/15 godkjennes.
Sak 29115

Status for den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial2015
Redegiørelse v/kommunalsjefen for økonomi

Behandling:
Kommunalsjefen orienterte om den økonomiske situasjonen pr. første tertial 2015.
Følgende forhold ble i hovedsak omtalt:
Fortsatt positivt regnskapsmessig resultat på kr 16-17 mill.
Driftsmessige utfordringer når det gjelder omstillingstakt og uforutsette hendelser
(blant annet innen avlastning, helse og omsorg samt selvkost).
Tilskudd til inntektsutj evningen
Generelt lavere renteutgifter, men også lavere renteinntekter
Fylkesmannens oppfølging av kommunens økonomi
Viktigheten av å holde seg innenfor årets budsjett, for å unngå fremtidig
investeringsstopp
Kommunens fokus på likviditet
Sykefraværet

KONTROLLUTVALGET
Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutv alget tar redegiørelsen til orientering.
Sak

30/15

Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren hadde ingen relevant informasjon å meddele utvalget.

Vedtak i kontrollutvalset:

Sak

31/15

Revisor informerer

Behandling
Revisor Torkild Halvorsen meddelte at revisjonen var i rute når det gjelder
forvaltningsrevisj on.
Revisor meddelte også at revisjonen følger opp om de nye rutinene knyttet til
pasientregnskaper/beboerregnskaper er implementert i alle kommunens institusjoner
Revisjonen kommer tilbake til denne saken.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar revisors informasjon til orientering.
Sak

32115

Regnskapsrevisjon 2014

-

brev nr. 16 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS

Behandling:
Revisor utdypet noen punkter i det nummererte brevet.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar brev nr. 16 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr.
regnskapsrevisjonen for 201 4 til orientering.

Sak

33/15

Retningslinjer for forvaltning av kunst i Ringerike kommune
Behandling
Kontrollutvalget ønsket å Ë tilsendt selve inventarlisten

2

KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget var tilfreds med retningslinjene men savner en avklaring på
kommunens forvaltningsansvar knltet til faner og andre gienstander av historisk
verdi. Det forutsettes at revisjonen følger opp saken.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar tilbakemelding om retningslinjer for forvaltning av kunst
orientering.

til

Eventuelt
Henvendelse fra ordfører knyttet til kommunens handtering av ny bensinstasjon på Tippen, ble
referert. Kontrollutvalget fant ingen grunn fil ã gâvidere i saken.

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune,

11.

juni 2015

Jan L. Stub

leder

Kopi

Trond Hjerpseth

hene Parthaugen

Kjersti Nyhus

Karsten Lien

Ordfører og rådmann

J

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/5281-2

Arkiv: 210

Sak: 64/15
1. tertialrapport - april 2015
Vedtak i Formannskapet:
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering
2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette
økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse,
omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
reduseres med 200.000 kr.
3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med
kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av
rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme.
5. Budsjettendringer investeringsprosjekter:
a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.
Budsjett justeres slik:
Debet 091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler).
Kredit 023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på
prosjekt 14000 Samferdsel)
b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill.
kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende
budsjettjustering:
Debet
091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler
inneværende år).
Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike
vannverk i 2016)
c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i
Ådal. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og
vannforsyning Nes i Ådal).
Kredit
023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss)
d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til
prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit
023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp)
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):

«I rådmannens forslag til vedtak gjøres følgende endringer:
1) Tilleggsbevilgningen på 618 000 kr til kommunereformarbeidet, overføres til
rammeområdet helse- og omsorg. Det forutsettes at arbeidet tilpasses og dekkes
innenfor rammen av midler fra Fylkesmann/dep.
2) Rammeområdet Helse- og omsorg styrkes med 5 mill, for å øke grunnbemanningen
ved institusjoner. Budsjettert avsetning til driftsfond reduseres tilsvarende.
3) Tilbudet ved Honerud skal videreføres. Rådmannen fremmer egen sak med en
strategi for hvordan tilbudet kan videreutvikles.
4) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette innkjøpsstopp ved behov.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
1. Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag punkt 1 og rådmannens forslag
punkt 3, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp og Sol) og falt.
2. Rådmannens forslag i punktene 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
3. Punkt 2 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt.
4. Punkt 3 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt.
5. Punkt 4 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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Arkivsaksnr.: 15/5281-1

Arkiv:

1. tertialrapport - april 2015
Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering
2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette
økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse,
omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
reduseres med 200.000 kr.
3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med
kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av
rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme.
5. Budsjettendringer investeringsprosjekter:
a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.
Budsjett justeres slik:
Debet 091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler).
Kredit 023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på
prosjekt 14000 Samferdsel)
b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill.
kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende
budsjettjustering:
Debet 091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler
inneværende år).
Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike
vannverk i 2016)
c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i
Ådal. Budsjett justeres slik:
Debet 023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og
vannforsyning Nes i Ådal).

Kredit 023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA
Hønefoss)
d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til
prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:
Debet 023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen)
Kredit 023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp)

Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2015 og forslag til budsjettreguleringer
som følge av økonomisk stilling pr 1. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at
økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 20 mill. kroner mer enn
budsjett i 2015. Sykefravær 1. kvartal 2015 er 0,8 % høyere enn samme periode i fjor, og
antall årsverk fortsetter å gå noe ned i første tertial.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske
utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere 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 19,9 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 mill. kroner og tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

27 749

3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

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 26,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.

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

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 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). 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.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og
tilbakebetaling av tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik
årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i
avsetninger.
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 tertial 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.

Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye
og større kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette
arbeidet er det satt opp et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015
og 2016 og finansieringen av disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
Sum

Beregnet beløp
288 000,00 kr
400 000,00 kr
180 000,00 kr
250 000,00 kr
200 000,00 kr
100 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00 kr
100 000,00 kr
618 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås
korrigering av rammene i driftsbudsjettet som endrer budsjettert avsetning til
disposisjonsfond i tillegg til å endre budsjettrammer på involverte rammeområder:
Ref. forslag til vedtak punkt 2: Ringerike Frivillighetssentral fikk i 2014 et driftstilskudd på
kr 870.000. I budsjett 2015 er dette ved en feiltakelse redusert til kr 670.000. Rådmannen
foreslår at tilskuddet opprettholdes på kr 870.000 og at dette dekkes gjennom en
budsjettkorreksjon der rammeområdet helse, omsorg og velferd økes med 200.000 kr og
budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres fra kr 18.959.000 til kr 18.759.000.
Ref. forslag til vedtak punkt 3: Ringerike kommunes andel av kostnader, kr 618.000, i
forbindelse med kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter 1.
tertial er det regnskapsført overføringer til andre på til sammen kr 225.000 fra
disposisjonskontoen. Årets avsetning er på 1 mill. kroner. Dekkes kostander i forbindelse
med kommunereformen som foreslått av rådmannen vil kr 157.000 stå igjen til
formannskapets disposisjon.
Ref. forslag til vedtak punkt 4: Ringerikshallen skulle etter budsjettplanen 2015 vært stengt
men fortsatt drift er opprettholdt. Merforbruket på ca 1 mill. kroner i forbindelse med dette
ser imidlertid ut til å kunne dekkes av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter i
kommunen. Rådmannen foreslår derfor at rammeområdet, tekniske områder, ikke får justert
sine rammer på grunn av dette.
Det foreslås også korrigering av investeringsbudsjettet. Noen av disse endringene vil
redusere årets budsjetterte investeringsutgifter og bruk av lån:
Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming er et underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel. Ved en feiltakelse ble det gjort to finansieringsvedtak høsten 2014 for det

samme oppdraget/tiltaket. Finanseringen på 3,75 mill. kroner ble vedtatt både i KS-sak
138/14, Årsbudsjett 2015 – handlingsprogram 2015-2018, (ved bruk av lån) og i KS-sak
117/14, Støytiltak Tyristrandgata, (ved bruk av ubundet fond). Budsjettet foreslås derfor
redusert med 3,75 mill. kroner både i investeringsutgift og bruk av lån.
Prosjekt 15006 Ringerike vannverk er budsjettert med 25 mill. kroner i 2015. Behovet
inneværende år er redusert til 10 mill. kroner. Det foreslås derfor en budsjettoverføring fra
2015 til 2016 for prosjektet, dvs. en såkalt avsetning til Ringerike vannverk på 15 mill.
kroner. Dette vil redusere årets investeringsutgifter og bruk av lån.
Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal.
Også en omdisponering fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til prosjekt 15012 Sanering
Nymoen-Hen. Omdisponeringer får ikke konsekvenser for investeringsbudsjettet totalt.

Rådmannens vurdering
Tertialrapporten viser at det gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte
økonomiske rammer for 2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange
tjenesteområder for å tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har
utfordringer og disse følges tett opp for å finne nødvendige tiltak.
Den lave skatteveksten i landet fortsetter i 2015 og påvirker kommunen gjennom betydelig
lavere inntekter enn det statsbudsjettet la opp til i høst. Revidert nasjonalbudsjett viste ingen
store endringer på dette for Ringerike sin del. Et moderat lønnsoppgjør, lave lånerenter og et
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS veier imidlertid opp for mye av dette inntektstapet i år.
Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket
på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle
driftsområder for å redusere avviket frem mot regnskapsavslutningen. Det er så langt i år
gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å finne gode
løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Noen tøffe valg blir
gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av ressursene.
Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i
Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre
kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og
tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg
nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.

Vedlegg
1. Tertialrapport – april 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
1. Innledning
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer
som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/
sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i
denne rapporten.
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 30.04.2015.
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 19,9 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 mill. kroner og
tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

27 749

3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

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

RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen
som i denne rapporten viser merforbruk på 26,2 mill. kroner for driftsområdene. Dette oppveies noe
av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger,
skatt og finans.
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 7,8 mill. kroner til
selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). 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.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt blir
mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å holde seg lave gjennom
høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine
eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere
enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til
dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune
mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av
tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne
rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i avsetninger.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
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 tertial 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.

5

RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
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 et mindreforbruk på 0,4
mill. kroner.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

2 261

1 509

2 484

2 384

-222

-875

6 037
6 432
-395

6 437
6 832
-395

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
400
6%
200
400
6%
200
0
0%
0

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
Alle tall i 1000 kr
2014 (pr april)
Driftsregnskap
35 750
Driftsutgifter
37 099
Driftsinntekter
-1 350

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
37 518
39 784
-2 266

87 725
96 225
-8 500

87 725
95 948
-8 224

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
-276
0%
14
276
-3 %
-14

Noe usikkerhet til årsprognosen vil det fremdeles være. Det er forventninger om reduksjon i
ressursbruken innenfor administrasjon og fellesutgifter, og årsprognosen som her legges frem
forutsetter at gjennomførte og planlagte tiltak får effekt som forventet. Årets budsjetterte utgifter til
advokathjelp i forbindelse med barnevernssaker er allerede brukt på grunn av stort antall saker, og
fremtidige utgifter må håndteres av barnevernets budsjettrammer. Budsjettmidler til ansettelse av
nye ledere er også begrenset og gir utfordringer innenfor område.
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1. tertialrapport – april 2015
Barnehage
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner.
Barnehage
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

72 710

57 969

82 985

65 808

-10 277

-7 839

167 536
194 502
-26 965

166 607
193 001
-26 394

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-930
-1 %
-295
-1 501
-1 %
-62
571
-2 %
-233

Barnehagene har stort sett tilpasset seg sine økonomiske rammer. Det er 3 barnehager som viser
merforbruk på grunn av utfordringer med å innfri effektiviseringskrav. Lederne her samarbeider med
kommunalsjef for å finne den beste løsningen.
I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra
1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis
barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil
bety reduserte inntekter for kommunen, men størrelsen på dette vil vi først se til høsten når nye
barn er på plass og nytt barnehageår starter.

Grunnskole
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1 mill. kroner.
Grunnskole
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

88 236

93 037

110 149

108 795

-21 914

-15 758

246 790
310 520
-63 730

245 786
307 528
-61 742

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 005
0%
-1 834
-2 992
-1 %
-5 769
1 988
-3 %
3 935

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. Større endringer vil ofte måtte gjøres fra skolestart i august og det
er da en risiko for at ikke alle tiltak får helårseffekt i 2015.
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1. tertialrapport – april 2015
Spesielle tiltak barn og unge
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge,
barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge.
Årsprognosen viser et merforbruk på 2,3 mill. kroner.
Spesielle tiltak barn og unge
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

5 283

39 649

5 519

42 334

-235

-2 685

116 496
133 088
-16 593

114 212
127 590
-13 378

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-2 284
-2 %
-619
-5 499
-4 %
-3 465
3 215 -24 %
2 846

1. tertial viser økonomisk drift omtrent som planlagt for de fleste enhetene innenfor dette området.
Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom året. Merforbruket i
denne prognosen knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for
barn som gjør at planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres.
Behovet for spesialtiltak i barnehage ser ut til å være litt redusert i forhold til 2014 og årsprognosen
viser et mindreforbruk på ca 0,7 mill. kroner.

Kulturtjenesten
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner.
Kulturtjenesten
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

5 708

8 297

7 069

10 945

-1 363

-2 648

23 066
27 405
-4 339

21 211
25 536
-4 325

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 856
-9 %
-1 382
-1 869
-7 %
-1 102
14
0%
-280

Merforbuket i prognosen skyldes noe usikkerhet rundt kostnadene til videre drift av Ringerikshallen
samt husleie og fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena. Overføringene til andre
tros- og livssamfunn ser og ut til å bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er krevende å dekke
opp disse ekstra utgiftene innenfor sektorbudsjettet.
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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 mill. kroner.
Helse, omsorg og velferd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

239 611

208 200

308 368

286 152

-68 756

-77 952

596 599
794 017
-197 418

583 604
784 088
-200 484

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-12 994
-2 %
-13 648
-9 929
-1 %
-10 022
-3 066
2%
-3 626

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og
driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Spesielt Hønefoss sykehjem har driftsutfordringer etter at
kommunen har vært nødt til å redusere bemanning og effektivisere driften de siste årene. En
kombinasjon av høyt sykefravær og bemanningsutfordringer på grunn av bygningens utforming gjør
at det meldes om et merforbruk på 3 mill. kroner.
Hjemmetjenesten melder samlet om et merforbruk på ca 3,3 mill. kroner grunnet høyere aktivitet
enn antatt da budsjettet ble lagt i høst. For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende
brukere som er utfordrende å dekke opp med budsjettert bemanning. Dette vil variere gjennom året,
men årsprognosen for spesialteam og spesielle enkeltvedtak viser ca 7 mill. kroner i merforbruk.
Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Starten på året viser at inntekten kan bli 1,6
mill. kroner lavere enn budsjettert, og det er lagt inn et merforbruk i årsprognosen. Det arbeides med
å finne muligheter for økte inntekter.
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.
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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 7,5 mill.
kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

53 576

46 417

110 590

80 515

-57 014

-34 098

126 881
250 736
-123 855

119 388
243 479
-124 091

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-7 493
-6 %
-6 936
-7 257
-3 %
-7 004
-236
0%
68

Årsprognosen i driften for tekniske tjenester er innenfor budsjetterte rammer. Unntaket er drift av
Ringerikshallen som etter budsjettplanen skulle vært stengt i 2015, men hvor fortsatt drift er
opprettholdt. Det meste av merforbruket i forbindelse med dette ser imidlertid ut til å kunne dekkes
av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter.
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
4,1 mill. kroner på vann og 3,6 mill. kroner på avløp. Dette er betydelig høyere enn først budsjettert. I
tillegg avsettes anslagsvis 0,3 mill. kroner til selvkostfond septik; marginalt høyere enn budsjettert.
En styrking av selvkostfondene vil bidra til mer stabile gebyrsatser når store investeringer iverksettes
i planperioden.
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Avsetninger og overføringer
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig
fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser mindreforbruk rundt 6,5 mill. kroner i
forhold til budsjett.
Avsetninger, overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

9 402

-5 188

9 609

17 562

-206

-22 749

50 143
136 846
-86 703

56 667
143 308
-86 641

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6 524
12 %
0
6 462
5%
0
62
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. Det
er varslet en betydelig lavere reguleringspremie (KLP) og et høyere utdelt overskudd til kommunens
premiefond i KLP enn først antatt i 2015. Det er positivt for kommunens likviditet, men får ingen
regnskapsmessige resultatutslag annet enn et betydelig lavere premieavvik i år.
Årets sentrale lønnsoppgjør er gjennomført og lokale forhandlinger vil bli gjennomført før juli.
Rammene i oppgjøret er satt og foreløpige beregninger tyder på at årets budsjettmessige avsetning
var noe for høy. I denne prognosen anslått et mindreforbruk på ca 6,5 mill. kroner.

Skatt og rammetilskudd
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser
mindreinntekter rundt 11 mill. kroner i forhold til budsjett.
Skatt og rammetilskudd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

-494 704

-500 281

0

0

-494 704

-500 281

-1 492 459
207
-1 492 666

-1 503 459
207
-1 503 666

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-11 000
1%
0
0
0%
0
-11 000
1%
0

Skatteveksten i 2014 ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet det året. Tendensen ser ut til
å fortsette inn i 2015. I første tertial har skatteinntekter fra inntekt og formue vært litt bedre enn
budsjettert. Skatteveksten for landet ligger derimot lavere enn forutsatt i årets statsbudsjett, noe
som vil gi lavere inntekter til Ringerike kommune gjennom inntektsutgjevningen.
I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til kommunene med 1,1 milliarder kroner
samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner. Foreløpige beregninger etter revidert
nasjonalbudsjett, og med de antakelsene vi kan gjøre i forhold til årets skattevekst, viser at Ringerike
vil få ca 3 mill. kroner mer enn budsjettert i skatteinntekter på inntekt og formue.
Inntektsutgjevningen vil imidlertid dra i motsatt retning og ende ca 18 mill. kroner lavere enn
budsjettert, men oppveies altså noe gjennom tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett.
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Finans
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk i
forhold til budsjett med 10,75 mill. kroner.
Finans
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

9 916

16 380

26 397

18 325

-16 481

-1 945

91 073
117 240
-26 167

101 823
121 240
-19 417

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
10 750
11 %
0
4 000
3%
0
6 750 -35 %
0

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 4 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettert, men også ca 0,5
mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte
på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette som er 7,25
mill. kroner mer enn budsjettert.
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5. Status investeringer 2015
PROSJ
0001
0040
0041
0061
0063
0080
0101
0104
0115
0141
0146
0152
0170
0196
0222
0231
0232
0246
0247
0405
0432
0500
0501
0502
0700
0707
0714
0720
0731
0788
0789
0790
10000
10003/0240
10004/0169
10005
10006
10007
10008
10009/0197
14000
14003/0403
14004/0404
15000/0321
15001/0364
15002/0199
15003
15004/0375
15005/0352
15006/0335
15012/0345
15013/0347
SUM

REGULERT
BUDSJ 2015
7 890 392
4 011 289
5 000 000
2 000 000
1 523 692
10 269 778
EIENDOM - REHABILITERING KULTUR- OG IDRETTSBYGG
4 417 716
KULTUR - SELVBETJENTE BIBLIOTEK
1 000 000
EIENDOM - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING
9 125 127
FELLESRÅDET - KIRKEBYGG
3 956 527
HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE
-2 132 721
FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE
26 300 000
OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
3 656 183
SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK
468 457
UTSKIFTING HEISER
1 383 053
BALLBINGE NES
-60 633
BALLBINGE VANG
-68 666
BALLBINGE ULLERÅL SKOLE
-29 879
EIENDOM - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
1 000 000
KRAGSTADMARKA
1 006 756
BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR
1 243 755
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
1 573 125
MASKINPARK
3 124 400
EIENDOM - BILER OG STØRRE MATERIELL
1 942 227
DATAUTSTYR
10 118 084
IKT - SKOLE OG BARNEHAGE
6 000 000
HELSE - NASJONALT NØDNETT
1 000 000
HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR
2 145 503
IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER
300 000
IT - PROSJEKT SKRIVERE
299 275
IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING
321 323
NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM
178 582
SKOLEBYGG HØNEFOSS NORD
5 000 000
SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING
34 384 669
NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD
49 660 759
UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE
6 500 000
NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER
2 000 000
OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT)
1 000 000
HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER
2 000 000
SAMLOKALISERING TEKNISK
-248 838
SAMFERDSEL
6 382 480
KOMMUNALE VEIER
3 699 357
GATELYS
6 781 203
HOVEDPLAN VANN
15 726 519
HOVEDPLAN AVLØP
27 008 009
FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS
5 515 344
RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 17 184 066
VANNVERK NES I ÅDAL
7 525 438
SOKNA VANNVERK
15 000 000
RINGERIKE VANNVERK
24 622 161
SANERING NYMOEN - HEN
12 311 750
UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG
19 899 369
370 915 630
TEKST PÅ PROSJEKT
USPESIFISERT
OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)
SKOLER - NYTT INVENTAR
BARNEHAGER - NYTT INVENTAR
UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG

REGNSKAP 1.
TERTIAL 2015
-

113 906
4 394 970
581 649

549 604
12 302
428 125

16 131
67 536
987 500
121 500
3 916 359
2 882 413
234 644
382 834
14 644
885 023
39 055 609

3 274 475
-456
1 368 115
2 761 135
71 310
110 412
50 753
226 540
117 209
559 211
464 109
63 647 563

RESTBEV 2015
7 890 392
4 011 289
5 000 000
2 000 000
1 523 692
10 155 872
22 746
1 000 000
8 543 477
3 956 527
-2 132 721
26 300 000
3 106 579
456 155
954 928
-60 633
-68 666
-29 879
1 000 000
990 625
1 243 755
1 505 589
2 136 900
1 820 727
6 201 725
3 117 588
1 000 000
1 910 859
300 000
-83 559
321 323
163 938
5 000 000
33 499 646
10 605 150
6 500 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
-248 838
3 108 005
3 699 813
6 781 203
14 358 404
24 246 874
5 444 034
17 073 653
7 474 685
14 773 460
24 504 952
11 752 538
19 435 260
307 268 067
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Tabellen viser oversikt over alle planlagte investeringer i 2015. Prosjektene i oversikten kan
inneholde flere underprosjekter.
Regnskapet til og med april viser at det er kostnadsført 63,6 mill. kroner av de 370,9 mill. kronene
som er planlagt gjennomført. Starten på året blir ofte brukt til å sluttføre planleggingen av
prosjektene og innhente anbud, og det er derfor naturlig at det meste av investeringsutgiftene blir
regnskapsført i 2. halvår. Vi vet allikevel at enkelte prosjekter vil oppleve forsinkelser i fremdriften og
at utgiftene først vil komme neste år. Et eksempel på dette kan være nye Hønefoss kirke. I løpet av 2.
halvår vil investeringsbudsjettet revideres utifra fremdriften i hvert enkelt prosjekt.

6. 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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7. Bemanningsutvikling
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må
utføres ved hjelp av menneskelig arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i
kommunens regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene
som mottas gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalinger o.a. Tjenestene vil derfor
alltid være i utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventinger sett i
sammenheng med de økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall
årsverk derfor et viktig nøkkeltall.
I 2015 har utvikling i årsverk vært slik:
Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.05.2015
Antall årsverk
Antall ansatte
Årsverk timeansatt

1715
2262
214

1717
2245
198

1710
2234
165

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke
med i tallene) en nedgang hittil i år på 7 årsverk ved utlønning i mai sammenlignet med januar.
Samtidig er antall ansatte redusert med 11. I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra
1787 i januar til 1715 i desember.
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 165 årsverk er lønnet i mai for utført arbeid i april. I årene 2012-2014 har
gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår
mellom 215 og 260.
Antall ansatte med deltidsstilling er ved utlønning 12. mai 1357 personer. Det utgjør 61 % av alle
ansatte. I januar 2014 var det tilsvarende tallet 1346 personer som utgjorde 60 % av alle ansatte.
Lønnsutviklingen fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015 viser at netto lønnskostnader (uten
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til
2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har godt noe
ned, som antyder noe lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner. Tabellen viser tall fra 1.
tertial i år og i fjor:
Tall i 1000 kr

1. tertial 2015

1. tertial 2014

Brutto lønnskostnader*
351 208
347 143
- Refusjon fra NAV
-21 838
-22 913
= Netto lønnskostnader
329 370
324 230
* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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8. Sykefravær
Sykefravær 1.kvartal 2015:
•
•
•

Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng i 1.kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal
2014.
Det er en generell nedgang i alle sektorer fra februar til mars som i hovedsak skyldes at
influensaen begynner å gi seg.
Egenmeldt fravær er 1,5 % og legemeldt 9,3 % (totalt 10,8).

Sykefravær januar-mars 2015 (rød stolper) sammenlignet med 2014 (blå stolper) totalt for hele
kommunen.

Totalt sykefravær hele kommunen
14
12
10

11,8
10

10,7 10,2

10,1 9,7 9,7 10,1

10,1 10,2
8,6 8,9

8,7

8
6

5,8

8,7

6,8

4
2
0

Sykefraværet økte dramatisk i februar. Årets influensa nådde toppen i februar og er en del av årsaken
til fraværet. Videre synker sykefraværet i mars 2015 til et lavere nivå en sammenlignet med samme
tidspunkt i 2014.
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Sykefravær administrasjon

Administrasjon
12

11,3

10,5

8

10

9,1

10
8,1

7,7

7

8,9

6,9

7

6,3

6

5,9
4,6

4

6,9

6,2

3,9

2
0

Stor økning i februar der influensaen er en bidragende faktor.

Sykefravær helse

Helse
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,7
13,2

15,3
13,5

13,7 13,4 13,7 13,7

11,8 12,2

12

13,4 13,4
11,9

10
8,3

Sykefraværet i helse sektoren er 0,3 prosentpoeng lavere i mars 2015 enn i mars 2014.
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Sykefravær oppvekst

Oppvekst
12
10,1
10

8,9 8,6
8,2

7,9 7,7 7,5 7,9

8

8,3 8,1
7

6

6,4

7

6,9

4,2 4,6

4
2
0

Sykefraværet er redusert med 0,2 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med mars 2014.

Sykefravær teknisk

Teknisk
8
7
6
5
4

6,8 6,7

6,3

6,7

7
6,3
5,5 5,6

5,4

4,9

5,9 6,2
5

5,4

3,5 3,4

3
2
1
0

Sykefraværet er redusert med 1,5 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med mars 2014.

18

RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
9. Fossefondet
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i slutten av februar i år opprettelsen av «Fossefondet».
Fondet består av kr 121.097.400 etter kommunens nedsalg i Ringeriks-Kraft AS fra 88 % eierandel i
selskapet til nåværende 73 %. Det skal hvert tertial rapporteres på utviklingen i fondet.
Administrasjonen vil i løpet av juni/juli ha knyttet til seg en uavhengig rådgiver som skal bistå med
valg av plasseringsløsninger og rapportering på disse. Inntil videre er kapitalen plassert på bankkonto
med følgende avkastningsresultat:
Plassering:
Bankkonto,
Sparebank1 Ringerike Hadeland
Bankkonto, KLP bank
SUM

10.

Fondsmidler 01.01.2015:
Opptjente renter 30.04.2015:
111.097.400 kr
780.151 kr
10.000.000 kr
121.097.400 kr

78.670 kr
858.821 kr

Kommunereformen

Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye og større
kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette arbeidet er det satt opp
et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015 og 2016 og finansieringen av
disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
Sum

Beregnet beløp
288 000,00kr
400 000,00kr
180 000,00kr
250 000,00kr
200 000,00kr
100 000,00kr
1 418 000,00kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00kr
100 000,00kr
618 000,00kr
1 418 000,00kr
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Sammendrag
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke etter hvert som investeringsplanene
realiseres. Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært bekymringsfull.

Innledning / bakgrunn
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. I
tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning hvert tertial.

Beskrivelse av saken
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen til 2015, er ikke det
økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad. Kommunens likviditetssituasjon er
fortsatt svært svekket. Nye prognoser for pensjonsutgiftene fra KLP i april i år, avhjelper
likviditetssituasjonen noe.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg av aksjer i
Ringeriks-Kraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene og risikoprofilen for
forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt vedtatt finansreglement.
Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes
lavere finansinntekter enn i fjor.
Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig vektet
flytende rente har vært om lag 2,03 prosent i 1.tertial 2015. Budsjettert gjennomsnittlig flytende
rente i 2015 er 2,4 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor lavere
renteutgifter enn budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe lavere enn planlagt.

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial 2014. Kortsiktig
plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men det skyldes hovedsakelig midlene fra
salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt låneopptak i 1. tertial inneværende år. Gjelden har økt
med 184 mill. kroner i samme periode og trekker ned samlet nettoverdi. Selv om samlet nettoverdi er
noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er utviklingen negativ. Gjelden øker mer
enn de finansielle aktiva.
Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde styringsrenten uendret på 1,25
prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i Pengepolitisk rapport
1/15. Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være noe mindre enn tidligere, men
det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn forventet i 1.
tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt låneopptak i februar inneværende år.
Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial 2015 i forhold til samme tid i
2014, men nivåene er i realiteten forverret. Dersom den frigjorte kapitalen fra aksjesalget i
Ringeriks-Kraft AS hadde vært plassert langsiktig i finansielle instrumenter og låneopptaket ikke
hadde vært foretatt per 1. tertial, ville likviditetsnivåene vært lavere per 1. tertial inneværende år enn
på samme tidspunkt i fjor. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i
1. tertial. Likviditetsprognosen viser at trekkrettigheten høyst sannsynlig må benyttes utover høsten.
Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill.
kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel
av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte investeringer i 2015.
Periodens låneopptak på 130 mill. kroner til investeringsformål ble foretatt i februar og inngått som
et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent rente.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester for
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved inngangen til
2015 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent. Fastrenteandelen har
som følge av nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen av 1. tertial om lag 56,9
prosent. Ved inngåelse av nye fastrenteavtaler er det blant annet gjort vurderinger i forhold til å
redusere refinansieringsrisikoen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er på et relativt lavt nivå, men at de vil komme til å
øke utover i handlingsprogramperioden 2015-2018. Kommunens likviditetssituasjon er svært
bekymringsfull, og for å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen styrke sine økonomiske
resultater.
Noen positive utslag er at rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt
sammenlignet med historisk rentenivå, og at nye prognoseanslag fra KLP har positiv effekt på
likviditeten.

Vedlegg
Finansrapport 1. tertial 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Et nytt
finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26.
februar 2015 (sak 19/15). Det erstatter finansreglementet vedtatt av
kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10). Det nye finansreglementet er
utarbeidet i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning av 9. juni 2009.
I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten
skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den
ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet skal inneholde en egen
redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 1. tertial 2015, i tråd med
finansreglementet:
”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:






Sikre at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende
betalingsforpliktelser.
Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til
stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.
Sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av Fossefondet.”

2

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen
til 2015, er ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad.
Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært svekket. Nye prognoser for
pensjonsutgiftene fra KLP i april i år, avhjelper likviditetssituasjonen noe.
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke utover i
handlingsprogramperioden 2015-2018 etter hvert som investeringsplanene
realiseres. I forbindelse med periodens låneopptak har forutsigbarhet og
risikorammer ligget til grunn for vurderingene.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg
av aksjer i Ringeriks-Kraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene
og risikoprofilen for forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i
nytt vedtatt finansreglement.

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den
årlige budsjettbehandlingen.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, gevinstrealisering og mottatte renter på utlån. Finansutgiftene består
av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld og renteutgifter på startlån.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2014-2015:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Renteinntekter og utbytte
Gevinst fin.instrumenter
Sum finansinntekter
Renteutg., provisjoner m.m
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
Netto finansutgifter

Regnskap
2014
-32
-13,9
-45,9
30,2
0
46,2
76,4
30,5

1. tertial
2014
-2,6
-13,9
-16,5
10,4
0
15,6
26
9,5

Revidert
1. tertial
årsbudsjett
2015
2015
-2,1
-19,6
0
0
-2,1
-19,6
4,3
35,3
0
0
15,6
49
19,9
84,3
17,8
64,7

Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i
2014. Det skyldes lavere finansinntekter enn i fjor. Fjoråret bar preg av
ekstraordinære finansinntekter, blant annet fra gevinstrealisering ved salget av
aksjer i Ringeriks-Kraft AS.
Ved sammenligning av finansutgiftene, som består av renter og avdrag, er disse
utgiftene lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det skyldes regnskapsmessige
forhold (tidspunkt for tilbakeføring av påløpte lånerenter) og har ingen effekt på
resultatet året sett under ett. I 2014 ble påløpte lånerenter tilbakeført i siste
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tertial. I år er påløpte lånerenter tilbakeført i 1. tertial med om lag 6 mill. kroner,
som tilsvarer differansen mellom 1. tertial i år og i fjor. Avdragsutgiftene er de
samme.
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25
prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært om lag 2,03
prosent i 1. 2015. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2015 er 2,4
prosent.
Nye fastrenteavtaler er også inngått til betingelser like under dagens flytende
rente. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor lavere
renteutgifter enn budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe
lavere enn planlagt.
Budsjettet for avdrag på lån er et estimat på minimumsavdragsnivået.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, b ankinnskudd og
ob ligasjoner)

Regnskap 2014 1. tertial 2014 1. tertial 2015

274,6

165,9

360,0

193,5
-1 097,5
-629,4

186,6
-1 024,8
-672,3

193,5
-1 208,6
-655,1

Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarb eid)

Gjeld
Samlet nettoverdi

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial
2014. Kortsiktig plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men
det skyldes hovedsakelig midlene fra salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt
låneopptak i 1. tertial inneværende år. Gjelden har økt med 184 mill. kroner i
samme periode og trekker ned samlet nettoverdi.
Selv om samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode
i fjor, er utviklingen negativ. Gjelden øker mer enn de finansielle aktiva.
Kommunen har p.t. ingen langsiktige plasseringer i finansielle instrumenter.
Frigjort kapital etter salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS er vedtatt som
langsiktig plassering. Disse midlene er foreløpig bokført som kortsiktig plassering
fordi de er plassert som bankinnskudd.
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Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen
januar 201 2 til mai 201 5.

i styringsrenten

Renteutviklingen

og pengemarkedsrenten

fra

2012-2015

2,50
Styringsrente

Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde
styringsrenten uendret på 1, 25 prosent. Som figuren viser, har risikopremien
pengemarkedsrenten
økt.

i

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt moderat , men
det er st ore forskjeller mellom ulike land. Veksten ute er noe svakere enn anslått
i forrige rapport , men utsiktene fremover er lite endret . Prisveksten er fortsatt
svært lav hos de fleste av handelspartnerne, og styringsrentene er nær null , og i
enkelte land er rentene negative . Markedsak t ørenes forventninger til
styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe .
Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i
Pengepolitisk rapport 1/15. Prisveksten har vært om lag som ventet , nær 2,5
pros ent . Arbeidsledigheten har som ventet økt. Forventning om lavere
lønnsvekst demper drivkreftene for inflasjon lenger frem. På den andre siden har
husholdningenes varekonsum steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport ,
og oljepr isen har steget mer enn ventet. Boligprisene fortsetter å vokse, og
husholdninge nes gjeld har økt .
Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være noe mindre enn
tidligere, men det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Rentenivået som nå påvirker kommunens
sammenlignet med historisk rentenivå .

finansutgifter

er meget lavt
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Forvaltningen av finansielle aktiva
Finansielle aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en
investeringsportefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer,
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige finansielle
aktiva. I kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert
som ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige
finansielle aktiva er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for
driftsformål, og skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene
ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det
følgende blir det rapportert på kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver
for seg.

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og
høy likviditet.
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge
av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer
trekkrettighet i konsernkontosystemet.
 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide
midler utover den nødvendige driftslikviditet.
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen.
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende
sikkerhet.
Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens
hovedbank i hele perioden.
Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2015 hatt likviditet til å dekke
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må
en trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i
trekkrettighet for 2015. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre
enn forventet i 1. tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt
låneopptak i februar inneværende år.
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Likviditetsgrader
Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer komm unens betalingsevne/likviditet:
(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Obligasjoner
Sertifikater
Aksjer og andeler
Sum omløpsmidler

Regnskap 2014
120 590 981
197 570 031
274 625 106
12 000
592 798 118

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld

259 744 107
9 974 681
269 718 788

201 958 713
9 122 335
211 081 048

297 259 679
9 974 681
307 234 360

Likviditetsgrad 1

1,52

1,36

1,56

Likviditetsgrad 2

1,06

0,82

1,21

Likviditetsgrad1 viser forholdet mellom
omløpsmidler ogkortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad1 bør ikke være lavereenn
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlenebør
utgjøre mer enn dobbelt så mye som den
kortsiktige gjelden.

1. tertial 2014
1. tertial 2015
108 976 830
102 983 104
151 546 963
197 570 031
165 838 148
359 957 078
14 000
12 000
426 375 942
660 522 214

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.
Bør ikke værelavere enn tallet 1. Det
betyr at de mest likvide omløpsmidlenei
sum bør værestørre enn den kortsiktige
gjelden.

NB! Premieavviket er holdt utenfor beregningen av likviditetsgrad 1 fordi
premieavviket medfører ingen kontantstrømmer,
selv om det er definert som
kortsiktige fordringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, se § 13 - 4
bokstav A. Problemet med at pre mieavviket er oppført som fordring i balansen,
er at det ikke finnes noe reelt krav der kommunen kan forvente å motta en
innbetaling. Videre kan kommunen selv velge at premieavviket skal amortiseres
over flere år, og det er da ikke lenger kortsiktig .
Som det fremkommer av oversikten over, er likviditetsgrad 1 lavere enn anbefalt
nivå, mens likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 1.
tertial . Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial
201 5 i forhold til samme tid i 201 4, men nivåene er i realiteten forverret . Dersom
den frigjorte kapitalen fra aksjesalget i Ringeriks - Kraft AS hadde vært plasser t
langsiktig i finansielle instrumenter og låneopptak et ikke hadde vært foretatt per
1. tertial , ville likviditetsnivåene
vært lavere per 1. tertial inneværende år enn på
samme tidspunkt i fjor.
Ved vurdering av likviditeten er det derfor viktig å ta hensyn til den foreløpige
bank plasseringen av midlene fra salget av aksjer i Ringeriks - Kraft AS, i t illegg til
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ubrukte lånemidler som er bokført i regnskapene og skulle ha vært ledig likviditet
til driftsformål, se finansreglementets
kapittel 3.1.
Likviditetsprognose
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 5 og periodisert likviditets prognose . Konsernkonto en omfatter samtlige
likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse
(Danske Bank) . Midlene
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekks konto .

Likviditetsprognose2015
400 000 000,00

350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

-

-50 000 000,00

-100 000 000,00

-150 000 000,00
Periodisertlikviditetsprognose

Den faktiske likviditetsutviklingen
tertial .

Faktisksaldo

har vært om lag i tråd med prognosen i 1.

Likviditetsprognosen
viser at konsernkontoen når sine bunnpunkt i oktober og
desember . Det skyldes blant annet at reguleringspremien
forfaller i oktober , og i
desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd. Likviditetsprognosen
viser at
trekkrettigheten
høyst sannsynlig må benyttes utover høsten. Tendensen er at
likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år.
I forbindelse med analyse av likviditeten er det viktig å huske på at alle
avsetninger til investeringsprosjekter
allerede er låne finansiert . Når disse
prosjektene skal utføres, må avsatte midler være tilgjengelige på
konsernkontoen. Mye tyder imidlertid på at ikke alle slike ubrukte lånemidler
lenger finnes på konsernkontoen og at deler av låneopptak til investeringer har
medgått til å finansiere driften. Likviditetsutviklingen
er på bakgrunn av dette
fortsatt bekymringsfull .
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Langsiktige finansielle aktiva
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.
Ringerike kommune har i 1. tertial 2015 ikke hatt langsiktige finansielle
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en
rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 73 prosent i RingeriksKraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens balanse til
en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer).
Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når
slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill. kroner i 2015. Et høyere utbytte for
2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er
fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.
Utbytte er ikke regnskapsført per 1. tertial.
Andre langsiktige finansielle aktiva er egenkapitalinnskudd i KLP på 48,6 mill.
kroner.
Det er vedtatt at frigjort kapital på 121,1 mill. kroner etter salg av aksjer i
Ringeriks-Kraft AS skal anses som langsiktige finansielle aktiva (KS-sak 20/15).
Midlene er foreløpig plassert som bankinnskudd i Sparebank 1 Ringerike
Hadeland og KLP.

Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et
akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i
lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for
renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.
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Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
1. tertial 2015:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 01.01.2015
915,8
Periodens avdrag
15,6
Ekstraordinære avdrag
Periodens låneopptak
130,0
Per 30.04.2015
1 030,2

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
181,7
1 097,5
3,2
18,8
130,0
178,5
1 208,7

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

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte
investeringer i 2015. Det er foretatt et låneopptak på 130 mill. kroner i 1. tertial.
Investeringsgjelden har økt som følge av låneopptaket i perioden.
Periodens låneopptak til investeringsformål ble foretatt i februar og inngått som
et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent
rente. Låneopptaket ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for
kommunale låneopptak.
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen
35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp overføres kommunene i to tildelinger.
Husbanken har ikke utbetalt noen lånemidler i 1. tertial.
I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en
fastrenteandel på minimum 25 prosent og maksimalt 75 prosent (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over). Ved inngangen til 2015 var
fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent. Periodens
låneopptak til godkjente budsjetterte investeringer ble inngått som et
fastrentelån. I tillegg er ett av lånene i Kommunalbanken konvertert fra flytende
rente til fastrente i januar inneværende år. Fastrenteandelen har som følge av
nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen av 1. tertial om lag
56,9 prosent.
Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, omtrent samme renteutgifter på
kort sikt som flytende rente. Den faste renten har i noen tilfeller også vært
lavere enn flytende rente, og sannsynligvis vil den flytende renten reduseres noe
i nærmeste fremtid. Kommunens fastrenteandel er nå på et nivå der det ikke vil
være særlig behov for ytterlige binding av renten.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Durasjon kan beregnes på flere måter, og
kommunen har valgt en annen enklere beregningsmåte enn tidligere. Vektet
rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på om lag 3 år ved utgangen
av 1. tertial 2015. Gjennomsnittlig rentebinding ligger altså innenfor intervallet
som er fastsatt i finansreglementet.
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Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken
Husbanken

Utestående pr
30.04.2015
114,0
43,4
43,6
78,6
130,0
89,0
127,7
8,8
9,1
21,1
22,5

Forfall neste
renteregulering
03.02.2018
19.11.2019
19.08.2021
12.12.2019
23.02.2018
27.02.2023
01.11.2024
01.07.2019
01.06.2018
01.06.2018
01.05.2021

Fastrentesats
4,48 %
4,98 %
4,27 %
1,94 %
1,45 %
3,86 %
1,95 %
4,40 %
1,99 %
1,99 %
4,20 %

Som tabellen viser er det ingen fastrentelån til investeringer som har renteforfall
inntil 1 år frem i tid.
Det er inngått tre nye fastrenteavtaler i perioden fra desember 2014 til februar
2015. Disse er fjorårets låneopptak på 78,6 mill. kroner, periodens låneopptak
inneværende år på 130 mill. kroner og konvertering av et lån i Kommunalbanken
med utestående 127,7 mill. kroner per 1. tertial.
Alle er inngått til renter lavere enn budsjettert rentenivå, men også til renter så
vidt lavere enn dagens flytende rente på 2 prosent. Ved inngåelse av disse
fastrenteavtalene er det blant annet gjort vurderinger i forhold til å redusere
refinansieringsrisikoen.
Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4507-3

Arkiv: 231 &34

Sak: 69/15
Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 01.07.15
(rabatt ved mange enheter)
Vedtak i Formannskapet:
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015.
(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som
saksbehandles etter denne dato.)
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan,
byggesak og oppmåling.
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4507-1

Arkiv:

Selvkost og gebyrer for plan, byggesak og oppmåling
– liten justering fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter)
Forslag til vedtak:
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015.
(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som
saksbehandles etter denne dato.)
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet
siden oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan,
byggesak og oppmåling.

Sammendrag
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det
vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling
mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe
mer definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå
selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar
2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om
mange enheter.

Bakgrunn
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på
selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble
selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.
Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og
matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter
regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dersom gebyrinntekten er lavere
enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok)
midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.
På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette
primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og
nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS
med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner
oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond
ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og
også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det
gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå
negative fond. Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner
kroner.
Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen
om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring
selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil
kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre.
Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1.
januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye
bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i
gebyrnivået i forhold til tidligere.
I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra
utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som
stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.

Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det?
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på
kan være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering,
konsesjon og deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er
ikke lov å ta mer i gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret
skal være til selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun
detaljregulering).
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to
ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt
selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i
tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester).

Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års
underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10
%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig
leilighetskomplekser får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere.
Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på
3,1 millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak
vil klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling
derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner.
At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som
har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En
kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse
har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen.

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr?
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de
enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på
brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den
enkelte bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre.
I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å
se på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper
innenfor byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad,
rammetillatelser, igangsettingstillatelser og deling.
Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike
sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte
sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som
legges til grunn for en slik selvkostgrad.
Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige
selvkostområder og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med
på å sponse oppmålingsgebyrer eller motsatt!
Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ,
saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å
budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord:
Vi har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort
spenn. Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje
særlig for de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi
skal utstede faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i
prisregulativet når vi fakturerer for saksbehandlinga.

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling?
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en
femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner

ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5.
Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i
tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga.
Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og
oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I
tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til
forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og
det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.
For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det
derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra
tidligere år.
Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i
egen sak over sommeren.

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling?
Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble
fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og
byggesak.
I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til
betalingsregulativ at:
Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp,
slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.
(…)
Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves
stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å
unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår
rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.
Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene
dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i
økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare
underskuddene
Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljøog arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å
drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer).
Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og
å sikre gode og forutsigbare leveranser.

Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet

Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan
medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40
m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde
godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er
andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og
andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016.
Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering.
Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I
dag er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid
med reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik
endring får betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på
eierseksjon, og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert.

Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved
mange enheter
Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd.
Selvkostregelverket åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette
ned gebyrene (hvis overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke
underskuddet). Slik sett så har kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere
tjenesten i 2015. Dette er nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta
inn mer for å dekke opp underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for
hvordan selvkost skal beregnes.
Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter:
1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse
av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501
og til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og
grenser inntil hverandre.
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og
med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
(0 – 1500) (1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
22 800,27 550,- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
(0-1500)
(1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
20 400,24 650,2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra
den 11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60
% rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og
det regnes følgende sats per bruksenhet
- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 %
rabatt, og det regnes følgende sats per bruksenhet

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

7 200,4 800,-

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret.
Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i
enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange
tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken
for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke
nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige.

Alternative løsninger

Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde
slik:
1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens
betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet.
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak
og oppmåling.
Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for
selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale
at det legges opp til dette.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor
det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av
gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store
prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere.
Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per
sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for
de ulike sakene vi har i Ringerike.
Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med
selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å
justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at
vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.
Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider
videre med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på
et senere tidspunkt.
I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på
selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren.

Vedlegg
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd

Lenker
Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14)
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, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Asle Aker
saksbehandler: Heidi Skagnæs

Forslag til endringer i prisregulativet
Byggesak
Minstepriser ved søknadsbehandling, hvor det tas fast sats per enhet (s. 18 i betalingsreglementet).
I dagens bestemmelser står følgende:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

Forslag til endring:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet
- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

7 200,4 800,-

Oppmåling
Oppretting av matrikkelenhet, og dette med grunneiendom og festegrunn (s. 21 i
betalingsreglementet)
I dagens bestemmelser står følgende:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

Forslag til justerte gebyrer er som følger:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
(0 – 1500) (1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
22 800,27 550,- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
(0-1500)
(1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
20 400,24 650,-

SAKSFRAMLEGG
Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

Arkivsaksnr.: 15/2087-6

Arkiv: 033

Rapport fra tverrpolitisk utvalg - Godtgjøringsutvalget
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunestyre vedtar nytt godtgjøringsreglement for Ringerike kommune.
2. Nytt godtgjøringsreglement trer i kraft fra 1.januar 2016

Beskrivelse av saken
Ringerike kommunestyre behandlet i sitt møte den 29. januar 2015 som sak 7/15 «Rapport
fra Strukturutvalget». Kommunestyret fattet følgende vedtak, punkt 2 : Kommunestyret
nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt godtgjøringsreglement. Utvalget gis
samme sammensetning som strukturutvalget. Frist for å utarbeide forslag til
godtgjøringsreglement settes til 15. mai 2015.»
Det nyoppnevnte utvalg ble konstituert 6. mars 2015, og utvalgets rapport fremlegges med
dette for kommunestyret.
Rapporten inneholder 5 kapitler, og forslag til nytt godtgjøringsreglement fremkommer i
kapittel 3. I kapittel 4 kommer utvalget med kommentarer til forslaget til nytt reglement.
Ved å kommentere de enkelte bestemmelser ser kommunestyret hvilke vurderinger som
utvalget har gjort.
Rapporten er vedlagt og utgjør utvalgets saksfremlegg, slik at det ikke er grunn til noen
ytterligere beskrivelse her.

Saken fremlegges av ordfører som utvalgets leder, og det foreligger således ingen egen
vurdering fra rådmannen.

Vedlegg
Rapport fra Godtgjøringsutvalget.
Beregninger og økonomiske konsekvenser
Poster i folkevalgtes budsjett

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, 12.06.2015

Kjell B. Hansen
ordfører

saksbehandler: Else-Gro Warp

KAPITTEL 1 INNLEDNING
1.1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK – BAKGRUNN FOR FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT
Ringerike kommunestyre behandlet i sitt møte den 29. januar 2015 som sak 7/15
«Rapport fra Strukturutvalget».
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
«Pkt 1. Kommunestyret slutter seg til strukturutvalgets forslag og anbefalinger. Forslagene
og anbefalingene bes fulgt opp, og fremlagt for det nye kommunestyret som tiltrer fra
høsten 2015.
Pkt 2. Kommunestyret nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt
godtgjørelsesreglement. Utvalget gis samme sammensetning som strukturutvalget. Frist for
å utarbeide forslag til godtgjørelsesreglement settes til 15. mai 2015.»
På bakgrunn av ovennevnte vedtak punkt 2, ble det nyoppnevnte utvalget konstituert 6.
mars 2015, og arbeidet med nytt godtgjøringsreglement ble iverksatt.
1.2 UTVALGETS SAMMENSETNING
Utvalgets sammensetning har vært følgende:
Kjell B. Hansen
Alf Henry Meier
Christine Hovland
Dag Henhaug
Arnfinn Holten
Einar Zwaig
Hans-Petter Aasen
Karl-Petter Endrerud
Helge Stiksrud

Ordfører
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet ( Magnus Herstad har møtt for C. Hovland)
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk venstreparti
Venstre

Advokat Else-Gro Warp har vært sekretær for utvalget.
1.3 ARBEIDSPROSESS
Utvalget har i alt hatt 4 møter, og i det første møtet som ble avholdt den 6. mars ble det lagt
rammer for den videre arbeidsprosess.
Utvalget har vært enige om at det måtte skrives en rapport som skulle vise hvordan utvalget
hadde jobbet, og hvorfor de enkelte løsninger ble valgt fremfor andre, samt å vise til
alternativene som hadde blitt vurdert.

I arbeidet med nytt godtgjøringsreglement har strukturutvalgets rapport vært et viktig
arbeidsredskap, og samtlige av de problemstillinger strukturutvalget tok opp i sin rapport
har blitt drøftet.
I arbeidet med godtgjøringsreglementet var det naturlig å se på godtgjøringsreglement fra
andre sammenlignbare kommuner. Strukturutvalget hadde allerede innhentet
dokumentasjon fra Hamar, Gjøvik, Kongsberg, og Moss kommune. Godtgjøringsutvalget
innhentet i tillegg til dette informasjon fra Jevnaker og Hole kommune, samt i fra fra
Buskerud fylkeskommune og Oppland fylkeskommune.
1.4 FORMÅLET MED DET NYE GODTGJØRINGSREGLEMENTET
Ringerike kommune har pr. i dag et godtgjøringsreglement som i utgangspunktet er godt,
men som krever presiseringer og endringer. Dagens godtgjøringsreglement ble vedtatt av
kommunestyret den 24.09. 2009. Reglementets satser for godtgjøring har imidlertid ikke
blitt endret siden 2007.
I utvalget har det vært enighet om at det var viktig å få et reglement som er oversiktlig og
lett å bruke. Det er også viktig at reglementet skal gi forutberegnelighet for alle som har et
politisk tillitsverv, og gi informasjon om de rettigheter og plikter man har som politisk valgt
representant i Ringerike kommune.
Reglementet skal videre gi forutberegnelighet for personer som kunne ønske seg et politiske
tillitsverv.
Det har vært et mål for utvalget at reglementet skal være lett å sette seg inn i, og gi minst
mulig rom for tvil.
1.5 STRUKTURUTVALGETS GENNOMGANG AV NÅVÆRENDE REGLEMENT
Som allerede nevnt var strukturutvalgets rapport et viktig dokument for
godtgjøringsutvalget.
Strukturutvalget kom i sin rapport på side 41 med seks konkrete problemstillinger som
godtgjøringsutvalget måtte ta stilling til. Problemstillingene er følgende:
1. Gruppeleder får fast årlig godtgjøring. Skal da eventuell felles gruppeleder ha
godtgjøring for både egen gruppe og fellesgruppe ?
2. Reglene for avkorting av fast godtgjøring ved fravær er uklare og dermed vanskelige å
praktisere.
3. Reglene om godtgjøring til vararepresentanter omfatter kun de verv som omfattes av
fast godtgjøring. Da verken kommunestyrerepresentantene eller medlemmene av
administrasjonsutvalget har fast godtgjøring, så har kompensering av
varamedlemmer ingen hjemmel i godtgjørelsesreglementet.

4. Det er fastsatt 750,- kroner i møtegodtgjørelse pr. møtedag for medlemmer av styrer,
nemnder, utvalg og komiteer. Når det er møte i flere organ samme dag gis nå full
utbetaling for hvert møte mot en enkelt godtgjørelse tidligere. Det har vært uklar
praksis.
5. For skyssgodtgjørelse er det uklart om man skal regne hjemmeadresse- rådhuset eller
arbeidssted- rådhuset, når vedkommende har fast arbeidssted nærmere.
6. Det har vært problemstillinger knyttet til at enkelte må frasi seg godtgjørelse grunnet
at de er i en AFP ordning med tak for inntekt.

Videre i Strukturutvalgets rapport ble det på side 49, pkt y,z og æ blir det vist til at enkelte
bestemmelser i kommunens nåværende reglement var for uklare, og fører til
tolkningsvansker.
Videre ble det av strukturutvalget påpekt at satsene for godtgjøringen i Ringerike kommune,
var gjennomgående lavere enn i andre sammenlignbare kommuner.
Strukturutvalget kunne ikke se at det var noen saklig grunn for at satsene i Ringerike
kommune skulle være lavere enn i andre sammenlignbare kommuner.
Satsene bør på denne bakgrunn harmoniseres med det nivå som er i de kommuner det er
naturlig for Ringerike kommune å sammenligne seg med.
Samtidig mente Strukturutvalget at ordførerens lønn burde settes til det samme som en
stortingsrepresentants lønn.
Strukturutvalget påpekte videre, at den godtgjøring som regnes ut som en prosentandel av
ordføreres lønn, burde på bakgrunn av det ovennevnte ta utgangspunkt i den til enhver tid
fastsatte lønn for en stortingsrepresentant.
Det vil være viktig å få inn i reglementet at godtgjøringen automatisk vil bli regulert fra et
bestemt tidspunkt jf. Stortingets reglement.
I dagens reglement er det gruppelederne som kan fortolke reglementet dersom det oppstår
uklarheter. Dersom det ikke er enighet blant gruppelederne må uklarheten sendes til
kommunestyret. Utvalget må se på dagens praksis, og hvordan denne har fungert.

KAPITTEL 2 LOVVERK
2.1 KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM FOLKEVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER
Bestemmelsene som regulerer de folkevalgtes rettigheter og plikter finner man i
kommunelovens kapittel 7.

Kapittel 7 starter med § 40 og den folkevalgtes rett og plikt til å delta i møter i kommunale
og fylkeskommunale organer.
Når det gjelder dekning av utgifter og økonomisk tap er dette hjemlet i § 41.
Hjemmel for å gi arbeidsgodtgjøring finnes i § 42, og muligheter for pensjonsordning i § 43.
Bestemmelsene i §§ 40, 41 og 43 vil bli nærmere behandlet under de enkelte kommentarer
til forslag til nytt godtgjøringsreglement.
Når det gjelder § 42 har den følgende ordlyd: « Den som har et kommunalt eller
fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler
fastsatt av kommunestyret selv.»
Det var ved kommuneloven av 1992 at det for første gang ble gitt en bestemmelse om en
rett til godtgjøring for alle folkevalgte. Det er imidlertid opp til kommunestyret eller
fylkestinget å fastsette størrelse på godtgjøringen. I kommentarene til loven blir det vist til,
at dersom det finnes hensiktsmessig kan godtgjøringssatsene på en eller annen måte knyttes
til regulativ i stat eller kommune, for eksempel statens komiteregulativ.
Det blir i kommentarene til bestemmelsen presisert at godtgjøringen i rimelig grad bør
avspeile arbeidsbelastningen ved vervet. Det blir videre vist til at det er en grense både hvor
høye og hvor lave satser som kan benyttes.
Det er kommunestyret selv som må fastsette godtgjøringen, dette kan ikke delegeres til
andre.

KAPITTEL 3 FORSLAG TIL NYTT GODTGJØRINGSRELEMENT
3.1 FORSLAG TIL NYTT GODTGJØRINGSREGLEMENT
Utvalget vil først få vise til forslag til nytt reglement, og deretter i kapittel 4 få kommentere
de enkelte bestemmelser i nytt forslag til reglementet.
1.FORMÅL OG HJEMMEL
Dette reglementet gjelder for alle politisk folkevalgte representanter, og vararepresentanter i
Ringerike kommune.
Folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv har i henhold til kommuneloven § 42 krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret
selv. Den folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomiske tap som følge av
tillitsvervet jf. kommuneloven § 41.

2. DETTE REGLEMENTET OMFATTER
a) Fast godtgjøring og frikjøpsordning
b) Møtegodtgjøring
c) Erstatning for tapt arbeidsinntekt
d) Reise, kost og overnattingsgodtgjøring
e) Annen godtgjøring
f) Generelle bestemmelser
3. FAST GODTGJØRING
3.1 Fast årlig godtgjøring:
Enkelte verv medfører erfaringsmessig en del arbeid ut over ordinære møter, og
fast årlig godtgjøring er en kompensasjon for dette. Fast årlig godtgjøring skal dekke alle
forberedelser til møter, samt eventuelt etterarbeid.
Følgende verv omfattes av fast godtgjøring:
Ordfører, varaordfører, øvrige faste representanter i formannskap, hovedutvalgene,
gruppeledere og kontrollutvalg.
3.2 Satser for fast årlig godtgjøring.
Ordfører:
Alternativer:

1) Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring, og
reguleres hvert år pr. 01.07.
2) Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes til kr. 675.265,- og reguleres årlig i samsvar
med konsumprisindeksen.
Ordfører gis ikke særskilt møtegodtgjøring for deltakelse i kommunale møter. ( Dette ledd
gjelder både for alternativ 1 og alternativ 2. )
Utvalgets flertall anbefaler alternativ 1, mens et mindretall, Hans- Petter Aasen fastholdt sitt
forslag alternativ 2.
3.2.1 Varaordfører:
Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.
Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.
Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette avtales med
ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik
ordførerens godtgjøring.

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.
Mindretallsforslag fra Hans-Petter Aasen:
Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godtgjøring. Det
forutsettes at varaordfører er tilgjengelig innenfor den tid har er frikjøpt.
Ved tjeneste ut over 10 % tilstås godtgjørelse. Ved tjeneste ut over 10 % skal dette avtales
særskilt med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers lønn.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførers sykefravær og ferie er godtgjøringen lik ordførers
godtgjøring.
I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsfortjeneste inngår i stillingsgodtgjøringen.
3.2.2 Formannskapsmedlemmer:
Fast godtgjøring er fastsatt til 3 % av ordførerens godtgjøring pr. år.
3.2.3 Hovedutvalg:
Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.
Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr.
år.
3.2.4 Kontrollutvalg:
Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.
Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr.
år.
3.2.5 Gruppeledere:
Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med
følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.
16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.
6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.
3- 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.
1- 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.
3.2.6 Godtgjøring til vararepresentanter:
Når møtende vararepresentanter i formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg har et
oppmøte på 4 eller flere pr. år tilståes en godtgjøring beregnet ut i fra godtgjøringen knyttet
opp til det verv de er vararepresentant for.
3.2.7 Utbetaling av fast årlig godtgjøring:
Fast godtgjøring utbetales1/12 hver måned.
Avregning vedrørende fraværsdager, jf. punkt 4.2, skjer to ganger i året, dvs. i juni og i
desember.

4 TREKK OG TILLEGG I FAST GODTGJØRING
4.1 Godtgjøring ved fravær og sykdom
Gyldig forfall fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig.
Med gyldig forfall menes sykdom, eller andre hindringer som gjør det umulig eller
uforholdsmessig byrdefullt å møte.
For ordfører og varaordfører som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling
gjelder følgende:
Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år. Fast godtgjøring
utbetales også uavkortet i henhold til arbeidsmiljøloven § 33 A ved barns eller
barnepassers sykdom. Sykefravær skal dokumenteres enten ved egenmelding eller
legeerklæring etter samme regler som gjelder for ansatte i Ringerike kommune.
4.2 Avkortning ved fravær
Den faste godtgjøring avkortes fra og med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr. år, unntatt
ved fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller sykemelding.
Avkortning beregnes ved at fastgodtgjøringen deles på fastsatte årlige møter, og ganges med
antall fraværs møter med fradrag for 2.
5. MØTEGODTGJØRING
5.1 Det ytes møtegodtgjøring for følgende verv:
Medlemmer i formannskap, kommunestyret, andre styrer og råd, nemnder, utvalg og komiteer
basert på en eller flere av følgende forutsetninger:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valgte medlemmer av kommunestyret
Kommunestyret har foretatt oppnevningen av organet
Komiteen er oppnevnt av formannskap eller hovedutvalg
Utvalget er et hovedarbeidsmiljøutvalg
utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov
representanter for kommunen i andre organ bortsett fra når godtgjøringen dekkes av
organet.

5.1.1 Hva møtegodtgjøringen skal dekke:
Møtegodtgjøring for ordinære møter i organet, og for fellesbefaringer o.l. som organet
foretar.
Møtegodtgjøring for forberedelse til, og deltakelse på møter/ befaringer ol.
5.1.2 Møtegodtgjøring i forhold til andre møter, konferanser m.v:
Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i møter, konferanser, seminarer og befaringer som
den folkevalgte blir pålagt å delta i. I slike tilfelle må formannskapet, hovedutvalg eller
ordfører godkjenne frammøte. Slik godkjenning må innhentes på forhånd, og den som har
godkjent eller fått denne godkjenningen delegert, attesterer regningen for reise- og
møtegodtgjøring. Det forutsettes at det er i kommunens interesse at vedkommende deltar.
Møtegodtgjøring kan også tilstås kommunens folkevalgte representanter i ikke kommunale
styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre. Dette avgjøres av ordfører.

Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås
møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket. Unntak
gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.
Ved offisielle oppdrag for kommunen tilstås tapt arbeidsfortjeneste på dagtid, og
møtegodtgjøring på kveldstid.
5.1.3 Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:
a) Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har.
b) Medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede i møtet.
c) Møtegodtgjøring ytes ikke i de tilfelle den folkevalgte ikke er pålagt å delta på møtet,
konferansen osv. men ønsker selv å delta på møtet. Etter søknad kan deltakeravgift
dekkes av kommunen. Søknad må være godkjent før møtet, konferansen osv. avholdes.
5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer:
Kommunestyremedlemmer godtgjøres med 0,2 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.
Formannskapsmedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres med
0,15 % av ordføreres godtgjøring pr. møte dag.
Medlemmer i andre utvalg og nemder godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring pr.
møte dag.
Denne satsen gjelder også vararepresentanter.
Lederen får i tillegg til godtgjøring 0,05 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.
Nestleder som fungerer som leder får samme tillegg.
Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i første avsnitt i pkt 5.1
samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av en valgperiode til
bestemte tidsavgrensede oppgaver.
Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales kun en godtgjøring når møtene er lagt
etter hverandre, med mindre ordfører bestemmer noe annet.
Mindretallsforslag fra Hans-Petter Aasen:
Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 750,- pr. møte.
Satsen gjelder også varerepresentanter.
Lederen får et tillegg på kr. 250,- pr. møte.
Fra ordene « Dette gjelder leder i utvalg»…. støtter Hans-Petter Aasen flertallets forslag.

6. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENETSE MM
Som folkevalgte har man krav på å få dekket økonomisk tap som følge av vervet, samt påførte
økonomiske utgifter som følge av vervet.
Det skilles mellom legitimert tap, og ulegitimert tap.
Legitimert tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes inntil kr. 3000,Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på under 4 timer erstattes med kr. 450,Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på over 4 timer erstattes med kr. 900,Kravet til legitimasjon for tapt arbeidsfortjeneste er bekreftelse fra arbeidsgiver om at
arbeidstaker er trukket i lønn. Dokumentasjon av tap av inntekt fra arbeidsgiver skal omfatte
trekk i lønn, tapte feriepenger og eventuelt tapt pensjonsgrunnlag. Dersom tapet også
omfatter tap i overtidslønn og annen ekstrafortjeneste skal dette også erstattes.
Krav til legitimasjon for tapt arbeidsfortjenesten for selvstendig næringsdrivende er
ligningsattest, eller annen dokumentasjon som kan godkjennes.
Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister. Kravet må gjelde et
faktisk tap i inntekten, og kravet må begrunnes/sannsynliggjøres samtidig det søkes om tapt
arbeidsfortjeneste.
Krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste, - både ved legitimert og ulegitimert tap, må
leveres sekretariatet snarest etter hvert møte. Dokumentasjonen godkjennes av rådmannen.

7 REISE, KOST OG OVERNATTINGSGODTGJØRING
7.1 Kjøregodtgjøring.
Kjøregodtgjøring ytes i henhold til KS reiseregulativ. Reisen skal foretas på den hurtigste og
billigste måten for kommunen.
Reisen bør i størst mulig grad samordnes med ansatte eller folkevalgte som skal samme sted.
Kjøregodtgjøring for reise mellom hjem og rådhuset, eventuelt andre kommunale kontorer i
sentrum av Hønefoss som arbeidssted, dekkes ikke for folkevalgte med fast godtgjøring og
daglig tilhold i Ringerike rådhus.
Kjøregodtgjøring under 2 km en vei mellom hjem og rådhus dekkes ikke.
7.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader.
Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.
Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS
henviser til.
Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt.
Dokumentasjon på utgiftene må sendes sammen med reiseregningen.

8 ANNEN GODTGJØRING
8.1 Telefon, egnet it- utstyr og internett tilgang/abonnement.
Ordfører og varaordfører tilstås mobiltelefon, og dekning av kostnader til mobiltelefon.
Kostnader til dekning av telefon for andre enn ordfører eller varaordfører kan tilstås når
særlige grunner tilsier dette. Dette avgjøres av ordfører.
Dersom arbeidsgivers mobiltelefon (utenom vakt/beredskapstelefon) medbringes og benyttes
utenom ordinær arbeidstid beskattes dette i henhold til Skattedirektoratets regler for
skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.
Faste medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg tilstås egnet digitalt utstyr.
Varamedlemmer med berettiget behov tilstås det samme.
8.2 Dekning av utgifter for tilsyn med barn.
Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke, og
som er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr. 700 - pr dag.
Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.
I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for
barnepasser til diende barn dekkes.
Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten
for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til reiseregulativet, dersom det er
behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over 12 år.
9 PENSJONSRETTIGHETER
Ordfører og varaordfører er omfattet av Ringerike kommunes pensjonsordning.
10 GODTGJØRING ETTER VALGPERIODENS UTLØP
Ringerike kommune følger retningslinjer fra KS.
Folkevalgte i verv på halv tid eller mere gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp i inntil
3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.

11 GENERELLE BESTEMMELSER
11.1 Lokalisering av møter.
Når kommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor rådhuset skal de nevnte
arrangementer fortrinnsvis holdes i Ringerike kommune.
11.2 Beverting.
I forbindelse med kommunestyre- og formannskapsmøter skal det serves et varmt måltid før
møtet starter. Ved lange møter bør det vurderes å servere et lett måltid i tillegg.
I forbindelse med møter i hovedutvalg serveres et lett måltid.

Ved heldagsmøter inkludert gruppemøter serveres et varmt måltid, supplert med et lett måltid.
I eller i nærheten av møtelokalene skal det være tilgang på varmt og kaldt drikke, samt frukt.
Bespisning på kommunens regning for nemnder, styrer og råd utover det som er nevnt, må
ikke finne sted uten samtykke fra ordfører, eller varaordfører når han møter i hans sted.
11.3 Møterom/arbeidsplasser.
Folkevalgte skal ha tilgang til egnet møterom i rådhuset, samt ha mulighet for en
«arbeidsplass» på rådhuset.
Det skal være tilgang til telefon, internett og kopieringsmuligheter.
11.4 Aviser/ fagtidsskrifter.
Kommunestyrerepresentanter mottar Kommunal rapport dersom de ønsker det.
Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet.
Folkevalgte skal ha tilgang til aktuelle fagtidsskrifter, aviser og magasiner som mottas av
sekretariatet eller administrasjonen.
11.5 Ledsagere.
Dersom ordfører, eller den som møter i ordførers sted, inviteres med ledsager til offisielle
arrangementer, vil kommunen dekke merutgiftene til deltakelse for ledsager.
Det samme gjelder ved ordførers og andre politikeres deltakelse i forbindelse med
vennskapskommune arrangementer.
11.6 Fortolkninger av reglementet.
Fortolkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det forutsettes enstemmighet i
blant gruppelederne, i motsatt fall sendes uklarheten til formannskapet.
11.7 Vedtak og ikrafttredelse
Reglementet for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende
kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye kommunestyret.
Dette reglementet er vedtatt …………….. og trer i kraft 01.01.2016.

KAPITTEL 4 GODTGJØRINGSTUVALGETS KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL
NYTT GODTGJØRINGSREGLEMENT
For å belyse hva, og hvordan utvalget har vurdert de enkelte bestemmelser i forslaget ønsker
utvalget å få komme med følgende kommentarer til forslag til nytt reglement:
Ad punkt 1) Formål og hjemmel
I dette punktet blir det presisert at reglementet gjelder for alle politisk valgte representanter
og vararepresentanter i Ringerike kommune, og at det reguler deres godtgjøring.
Videre viser punket til hjemlene i kommuneloven som gir kommunestyret muligheten til å gi
regler om godtgjøring og dekning av utgifter som folkevalgte har hatt.

Ad. Punkt 2) Dette reglementet omfatter
Dette punktet inneholder en innholdsfortegnelse som viser hva reglementet omfatter. I
tillegg til denne innholdsfortegnelsen vil det foran i reglementet være en
innholdsfortegnelse med sidetall slik at man slipper å se igjennom hele reglementet for å
finne det man leter etter.
Ad. Punkt 3.1 ) Fast godtgjøring
Innledningsvis er det viktig å vise til at godtgjøring ikke er det samme som lønn. Utbetalinger
til folkevalgte er godtgjøringer, mens lønn er utbetalinger til ansatte for utført arbeid.
En folkevalgt har et verv, men er ikke ansatt i kommunen.
Både lønn og godtgjøringer er skattepliktige i henhold til skattelovens bestemmelser.
Når det gjelder godtgjøring skilles det i dagens reglement mellom fast godtgjøring og
godtgjøring for det enkelte møtet, og i forslaget til nytt reglement opprettholdes dette
skillet.
En fast godtgjøring kommer enten i stedet for møtegodtgjøring, eller i tillegg til
møtegodtgjøring.
Ikke alle folkevalgte har i dag fast godtgjøring, og i forslaget er det forsøkt å definere hvorfor
noen verv har fast godtgjøring, og hva dette innebærer.
Utvalget har diskutert om det bør være fast godtgjøring og godtgjøring pr. møte, eller om
det kun bør være godtgjøringer pr. møte.
Etter en samlet vurdering har utvalget kommet til at det fortsatt bør være både fast
godtgjøring og godtgjøring pr. møte. I forslaget blir det i dette punkt’s 2. ledd vist til hvilke
verv som omfattes av fast godtgjøring.
Ad. Punkt 3.2) Satser for fast årlig godtgjøring, - ordfører
Av den innhentende informasjon fra andre kommuner og fylkeskommuner fremkommer det
klart, at godtgjøringen til ordføreren i Ringerike kommune ligger langt under godtgjøringen
til ordførere i de sammenlignbare kommunene.
Godtgjøringen til de folkevalgte tar utgangspunkt i ordførerens godtgjøring, slik at
godtgjøringen til de folkevalgte i Ringerike kommune også ligger langt under godtgjøringen
til folkevalgte i de sammenlignbare kommunene.
KS gjorde en undersøkelse i april 2011, og fant at i 138 av 258 kommuner var godtgjøringen
til ordfører relatert til stortingsrepresentantenes lønn/eventuelt prosentandel av denne. I 89
kommuner var godtgjøringen relatert til rådmannens lønn. Kommuner som relaterer
ordførers godtgjøring til rådmannens lønn har gått ned i de senere år.

KS mener at en grunn til dette kan være at mange rådmenn har resultatlønn, noe som
vanskelig kan overføres på ordførere.
Enkelte kommuner fastsatte ordførers godtgjøring til en årlig sum som skal vise til det
arbeidet som ordføreren utfører.
KS viser til at uansett form for fastsettelse av godtgjøringen en kommune velger, så er dette
viktig for å ha en viss forutsigbarhet med hensyn til de økonomiske vilkår.
Utvalget har vurdert tre alternativer for ordførers godtgjøring.
Alternativ 1) Stortingsrepresentants godtgjøring kr. 865.100,- .
Ved å sammenligne godtgjøringen til ordføreren i Ringerike kommune som ligger på kr.
585.000,- med en stortingsrepresentants godtgjøring som ligger på kr. 865.100,- pr.1. mai
2014, så ligger ordførerens godtgjøring kr. 280.100,- under en stortingsrepresentants
godtgjøring.
Når det gjelder stortingsrepresentantenes godtgjøring blir denne regulert hvert år, mens
godtgjøringen i Ringerike kommune som nevnt ikke har vært regulert siden 2007. I det nye
reglementet blir det viktig å få inn at godtgjøringen skal reguleres hvert år. I forslaget er det
vist til at godtgjøringen skal reguleres i samsvar med den økning stortingsrepresentantene
får. I forslaget blir dato for regulering satt til 1. juli hvert år. Denne dato er valgt fordi
stortingsrepresentantenes lønn på dette tidspunkt allerede har blitt regulert, og man vet hva
den nye lønn ligger på.
Ved å se på godtgjøringen i de kommuner det er innhentet opplysninger i fra, beregnes
godtgjøringen i Hamar, Moss og Jevnaker, samt Oppland fylkeskommune ut i fra
stortingsrepresentantenes lønn. I Gjøvik blir godtgjøringen vurdert særskilt, i Kongsberg er
godtgjøringen pr. 1. januar 2015 på kr. 726.570, og i Hole er godtgjøringen på kr. 754.278,pr. 1. november 2014.
Alternativ 2) Indeksregulere nåværende godtgjøring.
Dersom man indeksregulerer dagens ordførergodtgjøring ville godtgjøringen i dag vært på
kr. 675.265,-. Dersom dette alternativ velges er det viktig også her å få med at godtgjøringen
skal reguleres hvert år. Det letteste er å vise til konsumprisindeksregulering. En annen
mulighet er å vise til regulering i henhold til kommunens lønnsutvikling generelt, men dette
kan være vanskeligere grunnlag å beregne ut i fra.
Alternativ 2 ble foreslått av representant Hans-Petter Aasen.

Alternativ 3)
Ordførers godtgjøring settes til x % av den totale folkevalgtegodtgjøring.
Alternativ 3 ble foreslått av representant Einar Zwaig.
Dette alternativet ble imidlertid valgt bort av utvalget, dette fordi det lite praktisk, og
nærmest umulig med hensyn til utregning, samt lite egnet med hensyn til
forutberegnelighet.
Etter en samlet vurdering la flertallet i utvalget til grunn alternativ 1 som forslag når saken
fremmes for kommunestyret. Representanten Hans-Petter Aasen fastholdt sitt forslag
alternativ 2.
Ad punkt 3.2.1 ) Satser for fast årlig godtgjøring, - varaordfører
Varaordfører har pr. i dag en fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførers godtgjøring, og
hans oppgaver og plikter skal som utgangspunkt tilsvare denne prosenten.
Spørsmålet om denne prosentsats er riktig har vært drøftet av utvalget, og både 10 % og 20
% har vært aktuelle prosenter som utvalget har vurdert.
Utvalget har kommet til at de oppgaver som ligger til varaordfører som hovedregel kan løses
innenfor de 20 % som er til rådighet.
Dersom varaordførers oppgaver går ut over de 20 %, må dette avtales med ordfører på
forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.
Når det gjelder hvilken prosentsats varaordfører bør godtgjøres etter har det kommet et
mindretallsforslag fra Hans- Petter Aasen på 10 %. Hans-Petter Aasens forslag er inntatt i
punkt 3.2.1 i forslag til nytt reglement.
Ad punkt 3.2.2) Satser for formannskapsmedlemmer
I henhold til dagens reglement godtgjøres formannskapsmedlemmene (fast godtgjøring)
med 3 % av ordførers godtgjøring.
For å illustrere hva en økning eller reduksjon i prosent av godtgjøringen vil utgjøre har
utvalget foretatt beregninger på dette.
Utvalget har sett på hva dagens godtgjøring på kr. 585.000,- med dagens prosentsats på 3 %
utgjør ved å sammenligne alternativ 1) på kr.865,100,- ,- og alternativ 2) på kr. 675.265,- .
Det er også sett på hva en endring i prosent kan utgjøre ved å sette prosentsatsen for
godtgjøring opp 1 % , og ned 1 % både for alternativ 1 og 2.

Dagens godtgjøring til formannskapet utgjør

kr. 193.050,

Ved å legge til grunn 2 % av kr. 675.265,- blir godgjøringen på
Ved å legge til grunn 2 % av kr. 865.100,- blir godtgjøringen på

kr. 148.558,kr. 190.322,-

Ved å legge til grunn 3 % av kr. 675.265,- blir godtgjøringen på
Ved å legge til grunn 3 % av kr. 865.100,- blir godtgjøringen på

kr. 222.837,kr. 285.483,-

Ved å legge til grunn 4 % av kr. 675.265,- blir godtgjøringen på
Ved å legge til grunn 4 % av kr. 865.100,- blir godtgjøringen på

kr. 297.117,kr. 380.644,-

Ad punkt 3.2.3 til 3.2.5 Satser for øvrige valgte representanter
I utvalgets arbeid ble det utarbeidet tabeller som har vist hvordan den totale godtgjøringen
endres ved å endre prosentsatsene.
Tabellene er trykket opp som vedlegg til rapporten, og består av 6 tabeller. Utvalget ønsker
imidlertid å vise hva endring i prosent utgjør ved å gjengi tall for all godtgjøring, både fast
godtgjøring og møtegodtgjøring:
Tabell 1: Dagens godgjøring med dagens prosenter:
Tabell 2: Alt.1med dagens prosenter, og med 0,2 % i møtegodtgjøring
Alt. 2med dagens prosenter, og med 0,2 % i møtegodtgjøring
Tabell 3: Alt 1 med 1 % opp, og med 0,2 % i møtegodtgjøring
Alt 2 med 1 % opp, og med 0,2 % i møtegodtgjøring
Tabell 4: Alt 1 med 1 % opp, og med 0,1 % i møtegodtgjøring
Alt 1 med 1 % opp, og med 0,1 % i møtegodtgjøring
Tabell 5: Alt 1 med 1 % ned, og med 0,1 % i møtegodtgjøring
Alt 2 med 1 % ned , og med 0,1 % i møtegodtgjøring
Tabell 6: Alt 1 med 1 % ned , og med 0, 2 % i møtegodtgjøring
Alt 2 med 1 % ned, og med 0,2 % i møtegodtgjøring

kr. 3.598.725,kr. 7.684.112,kr. 6.001.224,kr. 8.116.662,kr. 6.338.857,kr. 4.816.305,kr. 3.762.721,kr. 3.951.205,kr. 3.087.456,kr. 7.251.562,kr. 5.663.592,-

Ad. punkt 3.2.6 Godtgjøring til vararepresentanter:
Denne bestemmelsen er forsøkt forenklet da tidligere bestemmelse var vanskelig å
håndtere. Også her blir godtgjøringen knyttet opp til verv, og samme prosentsats blir gitt til
møtende vararepresentant når denne har et oppmøte på 4 eller flere pr. år.
Ad. Punkt 3.2.7 Utbetaling av fast årlig godtgjøring:
Fast godtgjøring utbetales hver måned i samsvar med gjeldende reglement.
Som i gjeldene reglement er det foreslått at avregning for fraværsdager skjer to ganger i
året. Nytt i forslaget er at det blir vist til de månedene avregning vil skje, dvs. at avregning vil
skje i juni og i desember.

Ad. Punkt 4.1 Godgjøring ved fravær og sykdom:
Dersom en representant må melde forfall til et fastsatt møte er det svært viktig for
sekretariatet å få beskjed om dette så snart som mulig slik at vararepresentant kan innkalles.
Utvalget har i forslaget forsøkt å definere hva som bør regnes som gyldig forfall.
For øvrig er bestemmelsen lik bestemmelsen i gjeldene reglement.
Ad. Punkt 4.2 Avkortning ved fravær:
I gjeldende reglement har det vist seg at denne bestemmelsen er vanskelig å praktisere.
Utvalget har på denne bakgrunn foreslått en noe endret ordlyd som bør være lettere å
praktisere.
Ad punkt 5.1 Møtegodtgjøring:
Dette punktet i forslaget gjelder hvem møtegodtgjøringen gjelder for, og er i samsvar med
gjeldende reglement når det gjelder punkt a til og med e. I forslaget er det et nytt punkt f slik
at det ikke skal være tvil om at også disse representanter har krav på godtgjøring.
Ad. Punkt 5. 1.1 Hva møtegodtgjøringen skal dekke:
Under dette punktet har utvalget forsøkt å definere hva møtegodtgjøringen skal dekke,- at
det gjelder de ordinære møtene og f. eks. fellesbefaringer som blir foretatt. Utvalget ønsket
å presisere at møtegodtgjøringen gjelder både forberedelser til, og deltakelser på
møter/befaringene.
Ad. Punkt 5.1.2 Møtegodtgjøring i forhold til andre møter, konferanser mm:
Denne bestemmelsen gjelder andre møter enn de ordinære møter. Det er viktig å presisere
at det kreves godkjennelse på forhånd for å delta på disse møtene. Det må videre forutsettes
at det er i kommunens interesse at vedkommende deltar.
Ad. Punkt 5.1.3 Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:
I dette punktet er bokstav a og b som i gjeldende reglement. Som nytt forslag kommer
bokstav c med at møtegodtgjøring ikke ytes i de tilfelle den folkevalgte ikke er pålagt å delta
i møtet eller konferansen, men at den folkevalgt selv ønsker å delta. Det kan i slike tilfelle
søkes om å få dekket deltakeravgiften av kommunen. Det er helt avgjørende at søknaden om
mulig å få dekket deltakeravgift kommer før møtet eller konferansen blir avholdt. Søknaden
må således være godkjent før møtet eller konferansen avholdes. Med dette forslag til ordlyd
kan man ikke komme i ettertid å be om godkjennelse av en deltakeravgift.

Ad punkt 5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer:
I henhold til dagens reglement og satser er disse fastsatt til et bestemt beløp.
Møtegodtgjøringen ligger på kr. 750,- pr. møte dag, og for ledere kommer det et tillegg på
kr. 250,- .
Ved å se på hva de andre kommunene det er naturlig å sammenligne seg med har i
møtegodtgjøring, ser man at et flertall av disse kommuner beregner godtgjøringen i en
bestemt % av ordførers lønn.
Utvalget har vurdert flere satser for møtegodtgjøring, og har også her foretatt beregninger.
Utvalgets forslag er følgende satser:
Kommunestyremedlemmer godtgjøres med 0,2 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.
Formannskapsmedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres med
0,15 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.
Medlemmer av andre utvalg og nemnder godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring pr.
møte dag.
Leder får i tillegg til godtgjøringen 0,05 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.
Som vedlegg, eller som en del av selve godtgjøringsreglement anbefaler utvalget følgende
tabell som viser hva forskjellige prosenter av ordførers godtgjøring utgjør. Tabellen viser i
dag begge alternativer til godtgjøring og beregning i %. Når kommunestyret har fattet sitt
vedtak vil tabellen endres til kun å gjelde den godtgjøring som er valgt, og prosenter ut i fra
denne.

Sats 1
Sats 2
Sats 3
Sats 4
Sats 5
Sats 6
Sats 7
Sats 8
Sats 9
Sats 10
Sats 11
Sats 12
Sats 13
Sats 14

100
90
80
70
60
50
40
30
20
15
10
9
8
7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

865.100
778.590
692.080
605.570
519.060
432.550
346.040
259.530
173.020
129.765
86.510
77.859
69.208
60.557

675.265
607.738
540.212
472.685
405.159
337.632
270.106
202.579
135.053
101.290
67.526
60.774
54.021
47.268

Sats 15
Sats 16
Sats 17
Sats 18
Sats 19
Sats 20
Sats 21
Sats 22
Sats 23
Sats 24
Sats 25
Sats 26
Sats 27
Sats 28
Sats 29
Sats 30
Sats 31
Sats 32
Sats 33
Sats 34
Sats 35

6 %
5 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,08 %
0,06 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %

51.906
43.255
38.930
34.604
25.953
17.302
8.651
7.786
6.920
6.056
5.191
4.325
3.460
2.595
1.730
865
692
519
346
173
86

40.515
33.763
30.387
27.010
20.258
13.505
6.753
6.077
5.402
4.727
4.052
3.376
2.701
2.025
1.350
675
540
405
270
135
67

I punkt 5.2 siste ledd fremmer utvalget et forslag for hva som skal gjelde når ulike organ har
flere møter på samme dag og utbetaling av godtgjøring.
Utvalget ønsker i denne forbindelse å vise til hva KS har uttalt om dette: «Dersom
medlemmet samme dag deltar i flere møter i forskjellige utvalg, bør det vurderes om
vedkommende skal ha rett til like mange møtegodtgjøringer som møter, eller om det skal
settes en begrensning.
Rett til særskilt godtgjøring har ikke medlemmer av underutvalg/ komiteer, arbeidsutvalg o.l
som avholder møter av kort varighet direkte i tilknytning til det utvalg som har oppnevnt
underutvalget/arbeidsutvalget med mindre kommunestyret bestemmer noe annet. «
Utvalget forslår på denne bakgrunn at når flere organ har møter på samme dag, utbetales
kun en godtgjøring når møtene er lagt etter hverandre, med mindre ordfører bestemmer
noe annet.
Ordfører kan således bestemme at godtgjøring kan utbetales dersom det viser seg at møtene
blir svært omfattende i tid.

Ad punkt 6 ) erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mm.
Det er kommuneloven § 41 nr. 2 som gir hjemmel for dekning av økonomisk tap.
Bestemmelsen sier følgende: « Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt
eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og
ulegitimerte tap.»
Utvalget forslår at legitimert tap av ordinær arbeidsinntekt blir erstattet med inntil kr.
3.000,-, mot tidligere kr. 2000,-.
Satsene for tap av ulegitimert tapt arbeidsinntekt forslås opprettholdt med kr. 450,- og kr.
900,-. Det ulegitimerte tap må være tilstrekkelig sannsynliggjort.
Bestemmelsen setter krav til dokumentasjon som må sendes kommunen når en fremmer
krav om tapt arbeidsfortjeneste i 3. til og med 5. ledd.
Dokumentasjonen skal leveres til sekretariatet snarest etter hvert møte. Dokumentasjonen
skal som tidligere godkjennes av rådmannen.
Ad punkt 7.1 ) kjøregodtgjøring
Kommuneloven § 41. nr. 1 gir hjemmel for å gi kjøregodtgjøring.
I kommentarene til bestemmelsen åpnes det for å kunne gi bestemmelser om både
minstebeløp og minste reiseavstand.
Bakgrunn for en slik bestemmelse er å forhindre en mengde småregninger. Det som ikke kan
gjøres er å sette minstestørrelsene så høye at det i realiteten innebærer en omgåelse av
lovens regel om rett til denne type godtgjøring.
I kommunens reglement har det vært brukt 2 km som minste avstand, og utvalget
opprettholder denne avstanden. Det vil da si, at reiseavstand en vei mellom hjem og rådhus
på under 2 km ikke blir dekket.
Bestemmelsen utvalget foreslår er stort sett lik tidligere bestemmelse, men utvalget har
forsøkt å presisere bestemmelsen slik at den blir letter å håndtere.
For øvrig vises til KS sitt reiseregulativ.
Ad punkt 7.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader.
Her er det ikke noe nytt i forslaget i forhold til tidligere bestemmelse.

Ad punkt 8.1) Telefon, egnet it- utstyr og internett tilgang/abonnement.
Her er ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere bestemmelser, men tidligere punkt
6.3 og 6.4 er slått sammen under nytt punkt 8.1.
Ad punkt 9) Pensjonsrettigheter
Når det gjelder pensjonsrettigheter vises til kommunestyrevedtak i sak 41/15 om
pensjonsordning for folkevalgte.
Det er kun ordfører og varaordfører som er omfattet av Ringerike kommunes
pensjonsordning.
Ad punkt 10) Godtgjøring etter valgperiodens utløp.
Utvalget forslår at det gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp i inntil 3 måneder
dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.
I gjeldene reglement gis det ettergodtgjøring etter valgperiodens utløp i følgende
situasjoner.
I 1 ½ måned dersom vedkommende trer inn i nye stilling etter valgperioden, og i 3 måneder
dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.
Utvalget fant ikke grunn for å foreslå ettergodtgjøring i de tilfelle vedkommende hadde fått
ny stilling. For øvrig følges retningslinjene fra KS.
Ad punkt 11.1) Lokalisering av møter
Dette punktet samsvarer med gjeldene reglement.
Ad punkt 11.2) Bevertning
Bestemmelsen er noe utvidet i forhold til gjeldene bestemmelse, og tar sikte på å servere et
lett måltid i tillegg til varmt måltid ved lange møter. Det foreslås at det ved lange møter bør
vurderes å servere et lett måltid i tillegg til det varme måltidet.
Ved lange møter kan det være viktig med et lett måltid i tillegg til det varme måltidet, dette
rett og slett for å kunne yte det som skal til.
Ad punkt 11.3) Møterom/ arbeidsplasser
Forslaget har omtrent samme ordlyd som gjeldene reglement, og det er viktig at de
folkevalgte gis så gode arbeidsvilkår som mulig.
Ad punkt 11.4 ) Aviser/fagtidsskrift
Forslaget innebærer ingen realitetsforskjell fra gjeldene reglement.

Ad punkt 11.5) Ledsagere
Forslaget tilsvarer gjeldene reglement.
Ad punkt 11.6) Fortolkning av reglementet
Som tidligere foreslår utvalget at fortolkninger gjøres av gruppelederne. Dersom det ikke er
enstemmighet blant gruppelederne avgjøres uklarheten av kommunestyret i gjeldene
reglement. Her foreslår utvalget en endring, og forslår at uklarheten avgjøres av
formannskapet.
Ad punkt 7) Vedtak og ikrafttredelse
Det er viktig å få presisert at det alltid er det sittende kommunestyret som skal vedta et
reglement, og at reglementet skal gjelde for det nye kommunestyret.
Utvalget forslår at det nye reglementet trer i kraft fra 01. januar 2016.

KAPITTEL 5 ØKONOMISKE KONSEKVENER MED MER
5.1 ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Det er viktig å presisere at de økninger som kommer ved å vedta nye satser for godtgjøringer
i Ringerike kommune kommer i tillegg til det øvrige budsjett for politikerne.
For sakens helhet følger de folkevalgtes budsjett som vedlegg.
På side 14 i vedlegget fremgår det at pr. i dag er de folkevalgtes budsjett på kr. 6.691.850,mens kommunens totale budsjett er på 1 401 635 781,-.
5.2 DAGENS ARBEIDSMENGDE
Dagens saker til politisk behandling er sammensatte og ofte kompliserte. Det er en mengde
dokumenter som skal leses igjennom før møtet for å få det nødvendige grunnlag for å fatte
vedtak i sakene som skal behandles. Dette handler om rettsikkerhet. Dette handler også om
bruk av tid for den enkelte folkevalgte.
Det er viktig å legge til rette arbeidsforholdene for de politisk valgte representanter så godt
som mulig, dette både for å beholde og å rekruttere nye folkevalgte.
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt - psykisk helse og rusomsorg
Forslag til vedtak:
Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.
Beskrivelse av saken
På bestilling fra Kontrollutvalget i Ringerike kommune av 12.6.2014 (kontrollutvalgets sak
29/14) har Buskerud kommunerevisjon IKS utferdiget en rapport om individuelle planer
innen psykisk helse og rusomsorg i Ringerike kommune. Rapporten konkluderer og peker
på/anbefaler følgende mulige forbedringspotensial slik:
Gjennomgangen av problemstillingene viser at kommunen på noen områder overholder
lovkravene, men på andre områder har mangler og svakheter ut fra lovmessige krav til
individuell plan, Slik revisjonen ser det, har mange innen brukergruppene psykisk helse og
rusomsorg i perioder begrenset evne til å koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktig
for å endre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at en koordinator følger opp den enkelte
bruker regelmessig. Hovedmålene til brukarene, ut fra revisjonens gjennomgang, er ofte å
bli rusfrie og å gjøre seg uavhengig av hjelpeapparatets tiltak. Når slike tiltak ikke blir
koordinert systematisk over tid, mener revisjonen at brukernes muligheter blir vesentlig
redusert.




Det etableres et helhetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse lovverket.
Det innføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige
barn av brukergruppene ivaretas
Det sikres kontinuitet i koordinator-rollen for den enkelte bruker.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12. mars 2015,sak 19/15 med følgende
vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og oversender denne til
kommunestyre med følgende innstilling:
«Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om
Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette
seg etter de anbefalinger som fremgår av denne».

Rådmannens vurdering
Rådmannen etablerer i disse dager et helhetlig elektronisk kvalitetssikringssystem i
kommunen. Sju «piloter» tar systemet i bruk inneværende år, og hele kommunen skal ta
systemet i bruk i 2016. Systemet er levert av Kommuneforlaget, og pålegg i lover og
forskrifter ligger i utgangspunktet inne i systemet som parameter for avvik.
Forvaltningsrevisjonsrapporten bemerker at antall individuelle planer er lavt i forhold til på
landsbasis, men kan ikke med sikkerhet si at det er noen underdekning. Revisjonens funn
kan ha sammenheng med at Ringerike kommune i mange tilfeller, f.eks. hos LAR-brukere
(LegemiddelAssistert Rehabilitering av rusmisbrukere) har etablerte ansvarsgrupper knyttet
til seg og oppfølgingen. I slike tilfelle vil en individuell plan kunne betraktes som
overflødig. Kommunen hadde ved revisjonens gjennomgang i 43 personer på slik
oppfølging.
Samarbeidet til barnevernet, skole og helsestasjon er karakterisert som godt, og rådmannen
forutsetter at problemstillinger når det gjelder rutiner som sikrer at pasientjournalbestemmelsene om mindreårige barn av brukergruppene ivaretas, skyldes manglende
dokumentasjon og formaliserte rutiner.
Pasientjournalforskriftens § 8 bokstav t beskriver klart at pasientjournalen skal inneholde
følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige:
t) Opplysninger om hvorvidt pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade har mindreårige barn.
Dette, sammen med revisjonens merknader om kontinuitet i koordinatorrollen, er forhold
som er videreformidlet til tjenesteområdet, og rådmannen vil påse at tilfredsstillende rutiner
etableres.
Vedlegg


«Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg», - Rapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS av 5. mars 2015.

Ringerike kommune, 07.06.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Psykisk helse og rusomsorg

Sammendrag
Kontrollutvalget i Ringerike komtuuue vedtok i lnøte cfen 12.6.2014, sak 29114 at det skat
gjertnomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen psykisk helse og rusotnsorg nred utgangspunkt
i system for og bruken av individuell plan.
Basert på ¡rroblenrstillingene sont skrrlle besvRres ved giennomgângen, oppsu¡nmeres sorn
følgen

Tilbys indivlcluell plan til l¡rukere innenfor psykisk helse og rrrsomsorg?
Kommunen tilbyr indivicltrell plan (lP) Det kan irnidlertid ikke sanusyuliggjøres at alle sonr
har krav på IP innenfor brukergnrppene rusomsory og psykisk helse, für tilbud om plan.
Ut fra "nornrale tall" på landsbasis, kan det synes sonì antall lPer er lavt. Deler av
brukergruppen m€d behov for IP antas å få tjenestetilbudet fì'a andre enn kommunen i
perioder, slik sont helseforetak, fengsel og private behandlingsinstitusjoner. Det er vanskelig
å anslå behovet eksakt ut fra tìlgjengelig ekstern statistikk. Konrrnunen har ikke selv kunnet
fremskaffe slike tall. Derfor kan vi ikke tallfeste onrfanget eller nred stor sikkerhet si det er en
underdekning i å tilby IP til brukergruppene.
Ufnrbeides den individuelle planen i henholtl tit lovverket?
Vår gjennomgang viser med unntak av dokurnentasjon på at det er gitt samtykke, at
individuelle planer utarbeides i henhold til lovverket.

ßr det innført rutiner for

å følge opp/evnluere rnålsetfinger for bnrker i samsvar mecl
den individuelle planen?
Oppfølging og evaluering av mål vil i stor grad avhenge av den enkelte IP-koordinator. Dette
gjelder hyppigheten på oppfølging/evaluering eller det å dokumentere årsak til at planen ikke
følges opp. Vi ser eksempler på at mange saker ikke er ftlgt opp etter oppsatte frister. Det er
ikke etablert rutirter for å sikre slik oppfølging.

Folger kornmunen opp pnsÍentjournalbeste¡nmelsene om brukere meel mindleårige
barn inrtenfor rusomsorglpsykisk hclse stik lovverket krever?
Vår gjennomgang viser at komnrunen i mindre grad ivaretar pasiendournalbestemmelsene
sont gjelder disse brukergruppene om de har rnindreårige banr.

LAR-brukere
Opplysningene onì arrtall LAR-brukere bekrefter nt vi opprinnelig hadde fãtt oppgitt flor lavt
antall brukere som var aktuelle for lP. Det at barc fÌre av 43 LAR-brukere har en aktiv IP,
wrderet'vi som lavt ut fra kommunens tjenestetildetíng. For rfenne brukergnrppen er det
printært spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for IP når bruker starter opp LARbehandlingen.

Konklrrsjon
Gjennontgangen av ploblemstillingene viser at komrnunen på noen on¡råder overholder lovkravene,
ntens på andre områder har mangler og svakheter ut fra lovmessige krav til indivi<luelle plan, Slik vi
ser det, har martge innen bnrkergruppene psykisk helse og rusomsorg i periodet'begrenset evne til å
koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktig for å enclre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at
en koordirtator følger opp den enkelte bruker regelmessig. Hovedmålene til bnrkerne, ut fra vår
gjennonrgang, er ofte å bli nrsfiie og å gjøre seg uavhengig av hjelpeapparatets tiltak. Når' slike mål
ikke blir koordinert systematisk over Îid, mener vi at brukernes muligheter blir vesentlig redusert.
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VÍ anbefaler åt det:
etableres et hethetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse lowerket,
innføres rutiner som sikrer at pasientjournslbestemmefsene om mindreårige barn av
brukergruppene ivaretas og
sikres kontinuitet i koordinator-rollerr for den enkelte bruker.
Rådmannen har hatt utkast
clenne rapporten.

til denne rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 23.1.2015
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1. fNNtenNrNG

1,1. Bakgrunn for og formål med prosjektet
Kontrollutvalget i Ringerike komnrune vedtok i nrøte den 12.6.201 4, sak29ll4 at det skal
gjenlornføres et forvaltningsrevisjortsprosjekt om inclividuelle planer innen psykisk helse og
rugûnrsorg.

Formålet nred prosjektet er å vurdere om komnrunen har rutiner og prnksis knyttet til inclivicluell
plan i henholcÍ til lovnressige krav og egüe nrtine¡'for brukergruppene psykisk helse og rusôlnsorg.
Råclnrannen har hatt utkast

til denne rapporten til uttalelse, Uttalelsen rlatert

23. I .201 5 er vedlagt

denne rapporlen.

Ved første gangs behandling av denne rapporten i kontrollutvalget i møte den 6.2.2015, sak 7/15,
vedtok utvalget å utsette inntil revisjonen har avklart forholcl knyttet til individuelle planer for
LAR|-brukere og irrkludert dette ¡ rappÕrten. Vi har dcrfor innherrtet flere opplysninger i saken,
Opplysningeâe onr LAR-brukere fremgår av punkt 4.3 inngår sorn egne punkter under 4.4
Vurdering samt konklusjon og samnrendrag.

1.2. Problemstillinger
I I i nger er fornrul ert for pro sj ektet
Tilbys individuell plan til brukere innenfor psykisk helse og rusomsorg?
Utarbeides den individuelle planen i henhold til lovverket?
Er det innført rutíner for å føfge opp/evaluere nrålsettinger for bruker i sanrsvar med
clen individuelle planen?

Følge nrle problemsti

.
.
r

c

:

Etterlever kontntunen pasiendournalbesternmelsene om bnlkere med minclreårige barn?

Problemstillingen i fiercle kulepunkt over, er formulert som egen problenrstilling etter at
prnsjektplanen ble behandlet av kontrollutvalget. Det er også gjort et par språkmessige endringer i
problemstilIingene.

1.3. Definisjoner
I

rappofien har vi lagf til grunn følgende forståelse av faguttrykk, forkortelser rnv;

Individuell plan (IP)l Err individuell plan innçbærer i første onrgang

en prosess for å samorcfne de
har
for,
fremstår
som
som
brukeren
behov
slik
helhetlige
og koordinerte. Err
at
de
denester
individuell plan skal ta utg¿ngspunkt i brukerens nrå!, behov og ressurser ôg være overordnet
eventuelle delplaner fra ulike tjenesteytere. Det er vedtatt egne forskrifter som ourhandler
individuelfe planer.

IP-kooldinator: Person oppnevrtt med hovedansvar for koordinering og clialog om IP rned bruker.
Ofte ansatt i kommunen, nten kan være fra andre forvaltningsnivåer eller pårørende.

I lægcmiddelAssistert Rusbelranclling
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2. Hr¡oog
Prosjektet er gjennornføft av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene sonr stilles
gjen no nrføri ng av fo rva lt rr i ngsrev i sj o lì som prosjekt.

til

Informasjonen sonl er presentert i dette prosjektet, er basert på dokumentanalyse av mottatte rutiner
på ontrådet, giennomgang av saksmapper for bn¡kere og dialog med komnrunens kontaktpersoner
for prosjektet (lP - koordinator og leder for tjenestene psykisk helse og rusomsorg).

Vi nlener

<tette

gir oss et tilstrekkelig grunnlag for

å kunne uttale oss om prosjektets

problenrstillinger,
Gjennonrgangen er basert på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon sonl er vecltatt av Norges
Kommt¡ nerevisorforbuncl (N[<RF)

3. RtY¡s¡oilsrR¡TERTER

3.1.

Kilder

til revisjonskriterier

Kilder til revisjonskiterier:
r LOV 2009-12-18 nr

l3l:

Lov omsosiale tjenesteriarbeids(Lov
og velferdsforvaltningen
orn sosiale tjenester ¡ NAV).

o

LOV 2011,-06-24 nr 30: Lov orn konunultale helse- og

e

LOV-1999-0?-02-64 - Lov om helsepersonell rn.v.

r
r
.
o
o

omsorgsdenester nì. tn. (helse- og onsorgstjeneste loven)
(helsepersonel loven).

LOV

1999-07-OZ nr 63. Lov onr pasientrettigheter
(pasient rettighetsloven)

FOR 201l-12-16 nr 1256: (HOD) Forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator
FOR 2010-l l-19 nr t462: Forskrift om individuell plan i
arbeids- og velferdsforvaltningen
FOR 2002-'12-20 nr l73l: (HOD) Forskrift om internkontroll
i sosial- og helsedenesten.
Rundskriv IS-5i2010 - Barn som pårørencle

Revisjonskrlterler er

en

samlebetegnelse for krav

og forventningersom
benyttes for å vurdere
kornmunens virksomhet,
økonoml, produ ktivitet,
måloppnåelse osv.

Sarnmenholdt med fakta
beskrlvelsen clanner

revlsjonskrlterlene basls lor
de analyser og vurderinger
som foretas, de
konklusJoner som trekkes,
og de er et viktlg grunnlag
for ä kunne dokumentere
awlk eller svakheter.

I vedlegg til rapporten er det gjengitt sentrale besternmelser son vi har brukt

sonr kilder til utledede
ktiterier. Her el det også listet opp problemstillinger for prosjektet med utleclecle kriterier.
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4. Ttteys

THDTvTDUELL pLAN TrL BRUKERGRUppENE?
Dette kapittelet er inndelt i ltre unclerkapitler hvor 4.I innholder ploblemstilling og kiterir¡m sotn er
utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel 4.2 er beskrivelse av innhentet
clokumentasjon, 4.3 er et tillegg ut fia høringsuttalelse og underkapittel 4.4 er vår wrdering av
rlokunreutasjon opp mot kiterium.

4.1. Problemstilling
Problemstillingen:
Tilbys individuell plan

og krlterium

til brukere innenfor

psykisk helse og rusonrsorg?

Utledet kriterium:
Bruker sonr har krav på individuell plan, f'ar tilbud

¡

4.2.

Beskrivelse av dokumentasJon mv

Kommunen har en koordinerencle enlret som er underlagt leder for Tildelingskontoret ved Helse- og
omsorgstjenester (bestillerenhcten i kourmunen). Ënheten har en planlagt bemanning på to årsverk.
Pel desember 2tl4 var enheten bemannet mecl 1,4 årsve¡k fordelt på 3 stillinger inkludert en
fagleder i 40 % stilling. Tjenesten har de siste årene hatt forskjellig tilknytninger i
kommurteorganisasjonen.
Enhetert Psykisk helse og rus gir veileclning og koonlinerer det komnruuale tjenestetilbudet for
brukenre innen psykisk helse og n¡somsorg.

ffølge lovverket skal en konrmunen ha en koordinererrde enhet ned overordnet ansvar for det
systemmessige arbeidet med individuelle planer, sanrt oppnevning og opplæring av koordinator
Koordinerende enhet har fremlagt Prosedyre ved henvendelse om 1P (udatert), Þenne rutinen
beskriver i l2 trinn saksbehandlingen ved henvendelse om IP,
Konrntunen har utarbeidet Veilederfot' IP-koordinahr i Ringerike kommune (udatert rutine)
Veilederen beskriver trlarrt annet;
r koo¡dinerende enhet
. rnøteareìraer, deltaker i disse
r IP- koordinator rollen
r l¡nlk av SanrPro2

Det er frenrlagt et eksempel på mal fbr å utarbeide individuell plan

Vi har også nrottatt søknadsskjemaer og skjerna for registrering av brukeropplysninger fra andre
enheter. Av disse innholdt kt¡n rusområdet eget felt for â wrdere behov for IP i forbindelse med
tildeling av tjenester.

Iftover ovenstående er det ikke fremlagt clokumentasjon på hvorclan Koordinerende enhet sikrer at
det ved denestetildeling i anrlre deler av konrnrunen vurderes retten til individuell plan for brukere
innen rusomsorg og psykisk helse.

Kontaktpersonene har ikke kunnet frenrskaffet datalister innen psykisk helse og rusonrsorg over
brukere mecl tjenestetilbud fra korrrmunen og hvem av disse som har fâtt tilbucl om [P, eventuelt
takket nei. Det er frentskaffet en liste på i alt l4 personer som har IP innen bnrkergruppen. Totalt er
2

Dalaprogranr for å ularl¡eide og sdnúr¡istrere individuell plan i sarrurbçi<l nred bnrkcr (tilgnng rda inteflrclt).
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det ca 200 brukere med IP i kornmunert, hvorav ca 100 er aktive. Det er også brukere sonr har tått
oppnevnt en koordinator, uten å ønske IP. Det opplyses av lecler for Koordinerende enhet at det ikke
har vært gitt avslag på søknad onr individuell plan.

Det finnes ikke rutine/system for å sikre at personer nred rctt på IP, ffir et slikt tiltrud.
Regionalt kompetansesenter for rusmiddellorskning har kartlagt at andel rusmisbnrkere varierer
nrye fra konrmune til kornnune. Ut fra en kartleggingav 49 konrmuncr i2Ol1, går det flrem at
andelen varierer fi'a 0,19 7o til over to prosent. ÍIvis befolkningen i Ringerike kommurìe har en
andel personer med ct rusrnisbruk på en prosent, vil dette utgjøre ca 300 misbrukere.
Helsedirektoratct anslårr at det på landsbasis er i underkant av l8 000 i kategoricn mennesker med
alvorlige psykisk lidelse og $om mottar eller har behov for et omfattende denestetilbud, Ut fra andel
på landsbasis burde Ringerike kommune ha over 100 bmkere nrecl omfattende behov for tjenester i
denne brukergruppen.

4,3.

Om LAR-brukere

Det vises til råclmannens uttalelse av 23 .01 ,20 I 5 sorn er vecllagt clenne rapporlen, jf. vecllegg 2
Opplysningene om antall LAR-brukere var nytt for oss, Ut fra vår for espørsel i brev datert
10.2.2015 har vi fätt følgende tilleggsopplysninger.

LAR- brukere i kornrnunen nre¡l IP
Aktiv tP
Takket nei
Ikke tatt
t¡I IP

opp behov

I

prosess

om IP

t2

2t

å

behov for

for IP
4

Vurdert
ikke ha
IP

4

I

Har IP,

Totalt

men ikke

antall

aktiv

I

43

Alle i brukerte har ett eller flere tjenestetilbud fra kommunen. I gjenrronunitt har LAR-brukerne tre
kommunale denester, Det varierer fra ett til åtte tjenestetilbud. Eksempler på tjenestetilbud er
ruskonsulent, hjemmehjelp/hjemmesykepleie, komrlrunal bolig, støttekontakt. Eventuelle tjenester
fra NAV og andre er ikke oppgitt i oversikten over denester.
Følgende går frem av forskrift orn legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) $ 6 onr
inclividuell plan;
en pasient hsr stmiel legentiddelas,sisteil rehãl)iliîering, har spesialisthelsetjenesten
mtswr.for så xtru'l som nulig ci utcu'beide indivicluell plan i samsnt' nrcd pasienlens relÍ
eÍter pnsient- og ltruken'elfighelsloven $ 2-5 og.þrsh'ift om individttell plan.

Når

{ltqrbeidelsen av indit,iclttell plan skal skje i ncert sct¡nat'beicl nrcd den konmunnle helse- og
ousorgstjene.slen, alhnennlege i primærhelseÍjeneslen, barnevernljeneslen og andre aktuelle
¡nslilîser. Spesicrlisthelsetjeneslen .skal ta inilialiv til ynnqrlseidel.

4,4.

Vurdering

Kotnnlunen tilbyr tP. Det kan imitllertid ikke sannsynliggjøres at alle sonr har krav på IP
innenfor bnrkergruppene n¡sonlsorg og psykisk helse, ñr et slikt tilburl.

3

Meruteskumed alvorlige ps¡'kiskc lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbrd fra Mni 2008 (Bestillingsnrüilter:

rs-rs

54)
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LJt fra "rrotrìrale

tal[" på lanclsbasis kan det synes som at antall IPer er lavt. Deler av
brukergruppen med behov for IP antas å få tjenestetilbucl ûa andle enn kommunen i perioder,
slik sonl helseforetak, fengsel og private behancllingsinstitusjoner. Det el vanskelig å anslå
behovet eksakt ut fi'a tilgiengelig ekstern statistikk. Konlnu¡ren har ikke selv kunnet
frernskaffe slikc tall. Derfor kan vi ikke tallfeste omfanget cllcr mecl stor sikkerhet si det er en
underdekning i å tilby IP tit brukergrupperìe.
Det vises for øvrig

til

vedlagte uttalelse fì-a rådmannen om at konrmr¡nen lrar 40 LAR-

brukere.

LAR-brrrkere
Opplysningene onr antall LAR-brukere bekreller at vi opprinnelig haclde ffitt oppgitt for lavt
antall brukere som var aktuelle for IP. Det at bare fìre av 43 LAR-brukere har en akiv IP,
vurderer vi som lavt ut fra kommr¡nens tjenestetildeling, For denne brukergruppen er det
prirttært spesialisthelsetjenest$ sorn har ansvaret for IP når bruker starter opp LARbehandlingen.

TNDTvTDUELL p¡.AN r HENHoID TrL LovvERKET?
Dette kapittelet er irrndelt i tre t¡nclerkapitler hvor 5.1 innholder problemstillingen og kriteriene sonr
er utledet for å besvare problemstillingen. Underkapittel 5.2 er beskrivetse av innhentet
clokumentasjon og underkapittel 5.3 er vår vurcleriug av dokumentasjon opp ffiot kriteriene.

5. UtRnaErDËs

5.1. Problemstilling og kriterier
Problemstillingen;
[Jtarbeides den individuelle planerr i henhokl til lovverket?
Utledede kriterier:
r Sarntykke til IP skal foreligge

c
¡
¡

Koordinator for IP skal clokumenteres
Planperiode for lP skal augis
PIan skal inneholde en oversikt over må|, ressurser og trehov for tjenester

5.2, Beskrivelse av innhentet dokumentasjon
fikk vi en liste på l4 brukere med lP. Derme listen er utarbeidet
alle l4 saker vurdert ut fra fienrlagt dokumentasjon i
arkivmapper. Det tas fo¡-behold om dokumentasjon som finnes i arkivrnappene¡ er fi.rttstendige.
(Kommunen har ikke innført hel elektronisk arkiv og det er påvist svakheter på dette området i flere
Som omtalt i tbrrige kapittel

nrânuelf . Med utgangspunkt i kriteriene ble

tidligere forvaltningsrevisjoner),

r

Sarntykke til IP skal foreligge
Kornmunen har fremlagt nral for samtykke når det glelder [P. Brukers sarntykke fantes i 6 av

14

saker.

r

Koordinator for IP skal dokrrrnenteres
I 2 av 14 saker var det ikke oppgitt hvern som var koordinator i planen, ¡nen da fremgikk clette av
annett dokumentasjon. Imidlertid gikk det fìem av kartleggingen at en ikke har praksis for snarlig å
erstatte en koordinator ved Fravær eller hvis clenrte slutter.

r

Planperiocle for IP skal angis
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Gjennontgangen av IPer viser at angivelse av planperiocle mangler i 5 av t4 planer, Praksis viser at
planer ofte revideres sonl et kornbinert referat/ny plan ut tìa arrsvarsgruppemøt€rGjennortrgangen viser også at eldre planer ikke er avshrttet- Det er flere år siden det forefinnes
dokumentasjon på at planen ble fulgt opp. I disse sakene foreligger ikke clokumentasjon på at bruker
har ønsket å slutte nred IP.

Enkcfte bn¡kere benytter SamPro som hjelpevelktøy. Her settes mål og tiltak mecl fiister. SanrPro er
et relativt nytt system i kommunen. Selve planen i SarnPro er ikke tidsbegrenset. Det var to av l4
brukerne sonl hadde sin plan i SamPro. Ved bnrk av SamPro er clet en stor fordel at brukeren selv
har tilgang til SanlPro via internett, Til dette kreves clet teknologi, sorn ikke alle innen disse
bnrkergruppene har regelmessig tilgang til. Derfor er det et lavt antall brukere sonr har sin plan i
SatrtPro.

.

Plan skaI inneholde en oversikt over nrå|, ressurser og behov for tjenester
mecl unntak av en plan er etter vår vur<Íering tilfredsstillende. Den sonr ikke har det, er
foreløpig ikke plan utarbeidet.

Alle IPer

Gjennomgangen viser at dokuntentasjonen og detaljeringsgrad av lP samt dokunrentasjon i
arkivmappel avhenger av hvern sorn er koordinator. Ðet gjelder både hyppighet på
evalnerittgsmøter og revidering av selve planen. Det var fen planer som verken var evaluert eller
revictert på flere år (helt tilbake til20Aq.
Gjennontgangen av enkeltsaker viser også bnrk av flere typer mal€r int€rnt i konrnrunen (IP kan
være laget av anclre enn kommunen selv, slik sorn helseforetak og behandlingsirrstitusjoner).

5.3. Vurdering
Vår giennontgang viser at med unntak av dokumenlasjon på at det et gitt sanrtykkq at inrlividuelle
planet'utarbeicles i henholcl til lovverket. Det er imidlertid svakheter når det gjelder å revidere eller
avslutte planene.

DEN rNDrvrDUE[LE pLANEN?
Dette kapittelet er inndelt i tre underkapitler hvor 6,I innholder problemstillingen og kriteriene som
er utleclet fbr å besvare problemstillingen. Underkapittel ó.2 er beskrivelse av innhentet
dokuntentasjon og underkapíttel 6.3 er vår wrdering av dokurnentasjorr opp mot kriteriene.

6. ÊvAtuEREs

6.1, Problemstilling og kríterier
Problemstillingen:
Er det innført rutiner for å følge opp/evaluere målsettinger for bnrker i sarusvar med den
individuelle planen?
Utlede¡Ie kriterier¡
Frist for evaluerirrg av mål og tiltak foleligger
Dokumenfasjon på evaluering foreflrnnes

o
r

6.2, Beskrivelse
a

av innhentet dokumentasjon

Frist for evaluerirrg av tiltak og mål foreligger
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I de sakene vi har setf på innholcler plarrcne delnrål. Frister for evaluering mangler i 5 av
(et tilfelle der plan ikke utarbeidet, foreløpig).

r

l3

plarrer

Dokunrentasjon på evaluering f'orefitrnes

Vi finner mangler/svakheter ¡necl evalueringen i 9 av 1l IPer, Dctte innebær'er, enten at IP
ikke er evaluert innen lristen sorn er saft i plan, eller at dokurnentasjon på evalucring
mangler. Det er ikke innført rutiner for å påse at evalueling gjennonrføres. Gjennonrgangen
visel at alle saker til en koordinator har blitt liggende i dennes fi'avær. Fraværet var over ett
år, Når en person sluttet, tok det nrånecler før ny koordinator ble oppnevnt.

6.3. Vurdering
Oppfølging og evaluering av nrål vil i stor grad avhenge av den enkelte lP-koordinator. l)ette
gielder hyppigheten på oppfølging/evaluerìng eller clet å dokumentere årsak til at plan ikke følges
opp. Vi ser eksempler på at mange saker ikke er fulgt opp i samsvar mecl fristene. Det er ikke
innført rutiner for å sikre slik oppfølging. Det var fem planer som verken vâr evaluert eller reviclert
på flere år, helt tìlbake til 2A04.

7. IvnWTAS

MINDREARTGE BARN AV BRUKERGRUPPEN?
Dette kapittelet er innclelt i tre urrdetkapitfer hvor 7.1 innholcler problemstillingen og kriferiene som
er utledet for å besvare prcblenrstillingen. Unclerkapittel 7-2 er beskrivelse av innhentet
dokumentasjon og underkapittel 7.3 er vår vurdering av dokunrentasjon opp mot kriteriene-

7.I.

Problemstilling og kriterier

Problemstillingen;
Etterlcvcr kortrnunen pasientjournalbesternnrelsenc om brukere med rninclreårige barn?
Utledede kriterier:
e Pasientjournal innholder opplysninger om rninch'eårige banr
r Sanrtale om barns opptblgings- og infornrasjonsbehov dokumenteres
r Forespørsel om sanrtykke til nødvendig oppfølging av barn clokunrenteres

7.2, Beskrivelse av innhentet dokumentasion
r Pasientjournal innholder opplysninger otn rnindreårige barn

Leder for enlìetene ¡ned ansvar rusomsorg og psykisk helse opplyser at defte cr íkke saft i system og
er antagelig mangelfullt. Vi fikk opplyst af i to av de 14 sakene vi så på, haclde brukerne
ntindreårige barn. Gjennomgangen viste at det vnr ytterligere tre saker der brukerne haclcle barn,
hvorav i to tilfeller fortsatt var mindreårige. (Opplysninger om barn fremkonr i eksterne journaler i
arkivmappen,) Det er ikke fremlagt dokurnentasjon på at komnrunens journaler inneholder
tilstrekkelige opplysninger onr nrindreårige bam og eventuelle tiltak,

.

Samtale om barns oppfølgings- og informasjonsbehov clokumenteres

Det er ikke clokurnentert samtaler om bârns oppfølgings- og informasjonsbehov i noen av sakene.
Av en IP frerngikk det som et tiltak at bntker ønsker samvær med sine mindreårige barn, I en av
sakene sonr var uteu dokumetttasjon fra de siste årene, fremgikk det at clet pågår en l¡arrrevcmssak
(bekymringsmelding).
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Leder for koordinerende errhet har opplyst om at det for ca frre år siden hadde vært sanrlinger mecl
barn av forelclre mecl både nrs- ogleller psykiatriproblemer. En har ikke hatt slike samlinger siden
dette.

o Forespørsel om samtykke til nødvendig oppfølging av banr dokumenteres
Det forelå ingen dokumentasjon i saksmappene om samtykke.

7.3. Vurdering
Kommurten ivaretar i nrinch'e grad pasientjournalbestenmelsene for brukergrupper rnecl minclreårige
barn,

8, tco¡tKtustou
Ut fra problemstillingene gjør vi følgenrle vurcleringer:

Tilbys individuell plnn til l¡rrrkele iun€nfor psykisk ltelse og nrsornsorg?
Komnrunen tilbyr IP. Det kan irnidlertid ikke sannsynliggjøres at alle som har krav på lP
innenfor brukergruppene nrsomsorg og psykisk helse ftir et slikt tilbucl.
Ut fra "nornlale tall" på landsbasis kan det synes som antall IPer er lavt. Deler av
bnrkergurppen med behov for IP antas å fìi tjenestetilbudet fia anclre enn komrrrunen i
perioder, slik som helseforetak, fengsel og private behandlingsinstitusjoner- Det er vanskelig
å anslå behovet eksakt ut frn tilgjengelig ekstem statistikk. Konununen har ikke selv kurulet
fiemskaffe slike tall. Derfor kan vi ikke tnllfeste omfaqget eller med stor sikkerhet si det er en
underclekning i å tilby IP til brukergruppene.
Utnrbeides den indivitlrrelle planen i henhold til lovverket?
Vår gjennomgang viser med unntak av dokurue¡rtasjon på at rlet er gitt sarntykke, at
individuelle planer r¡tarbeides i henhold til lovverket.

Er det innfort rutiner for rl følge opp/evaluere rrrålsettinger for bruker i s¡msvar n¡ed
den individuelle ¡llanert?
Oppfølging og evaluering av mål vit i stor gracl avhenge av den enkelte lP-koordinator. Dette
gjelder hyppigheten på oppfølging/evaluering eller det å clokumentere årsak til at planen ikke
følges opp. Vi ser eksempler på at nrange saker ikke er fi,rlgt opp etter oppsatte frister. Det e r
ikke etablert rutiner for å sikre slik oppfølging.
Følger kommunen opp pasientjournall¡estemnrelse¡re onr brukere med ntindreårige
barn innenfor rusonrsorg/psykisk helse slik lovverket krever?
Vår gjennomgarg viser at konrmunen i mindre grad ivaretar pasientjournalbestemmelsene
som gjelcler disse brukergnrppene orn de har mirrdreårige barn.

LAR-l¡rrrkele

Opplysningene onr arrtall LAR-brukere bekrefter at vi opprinnelig hadde frtt oppgitt for lavt
antall brukere sonl var aktuelle for IP. Det at bare fire av 43 LAR-brukere har en aktiv lP,
vurderer vi sont lavt ut fra kommunerrs tjenestetildeling. For denne brukergruppen er clet
prirnært spesinlisthelsetjenesten sorn har ansvaret for IP når bn¡ker starter opp LARbehandlingen.
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Konklusjon
Gjennonryangert av problemstillingene viser at kommunen på noen omrâder overholder lovkravene,
mens på andre områder har rnangfer og svakheter ut fra lovmessige krav til individuelle plan. Slik vi
ser det, har mange innen brukergruppene psykisk helse og rusomsorg i perioder begrenset evne til å
koordinere sitt tjenestetilbud og tenke langsiktþ for å endre sin livssituasjon. Det er derfor viktig at
en koordinator følger opp den enkelte bruker regelmessig. Hoveclnrålene til brukenle, ut fra vår
giennomgang, er ofre å bli rusfrie og å gjøre seg uavhengig av lrjelpeapparatets tiltak. Når slike mål
ikke l¡lir koordinert systematisk over tid, nlener vi at brukerrrcs nruligheter blir vesentlig reclusert,

9. AngerAt-rtrrcgn
Vi anbefaler at det:

-

-

etableres et helhetlig kvalitetssikringssystem som sikrer ivaretakelse lovverket,
irtnføres rutiner som sikrer at pasientjournalbestenrnlelsene our mindreårige baru av
brukergrupperre ivaretas og
sikres kontinuitet i koorclinator-rollen for den e¡lkelte bruker.

Dranrmen, 5. mars 2015

PålRingnes
daglig leder

Gjermund Røren
forvaltningsrevisor

Denne rapporlen er elekÌronisk gotlkjent.

Referan¡er

e

o
o
r
¡
¡
o
o
e
o

LOV 20A9-n-18 rtr l3l: Lov orn sosiale tjenester i arbeids- og velferclsforvaltningen (Lov
onl sosiale denester i NAV).
LOV 20ll.06-24 nr 30: Lov orn kornrnurrale helse- og onrsorgstjenester m.m. (helse- og
o mso

rgstj

en

este

loven)

LOV-1999-07-02-64 - Lov om helsepersonell nr.v. (helsepersonelloven).
LOV 1999-07-02 nr 63: Lov onr pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
FOR 2011.12.16 nr 1256: (HOD) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator
FOR 2010-l l-19 nr 1462: Forskrifr om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
FOR 2002-12-20 ur 1731: (HOD) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Rundskriv IS-5/2010 - Barn sorn pårørende
Prosedyre vecl henvendelse o¡n IP (u<latert rutine)
Veileder for lP-koorctinator i Ringerike kornmune (udatert rutine)

Vedlcag

l.

2,

Utclrag av kilder til kriterier
Uttalelse som er datert 23. L2015 fra rådmannen
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Vedlegg

I

Nedenfor følger etter vår vurc{ering sentrale bestemnrelser rundt retten til individuell plan og krav
organisering av dette arbeidet:

til

Utdrag fra kllder til kriterier og utledede kriterier

Lov ont kommunale helse- og ontsorgsújenester m.nr. (helse- og oursorg$tjenesteloven)
Kapillel 7. Indíviduell plan, koorzlitrcilor og koa¡dinerende enhel
$ 7-1, Indivicluell plan
Kot¡tntwrcn skal ulat'heide en indit,iduell planfor pasienter og brukere med behovþr
lang¡twtige og kootdinet'le \jeileslil elÍer tot,en her. Konmutrcn skal søntarbeicle med andre
tjenesteytere om plonenforå bich'a til el helhetlig tilhudþ'den enkelte.
Ders¡¡m en pasient eller bruker har behovfnr rilbud håcle eller lotten her og
spesialisthelseljenesleloven eller p.sykisk helsevemloten, skal kontmu¡teil sørge for qt det
ttltu'hei¿tet en individuell plan, og at plilt,drlseidel koordineres.

blir

s\ 7-2. Kaorclinator

For pasienler og bnúere ,nrO 6n¡av.fot' kmgvarige og ktorclinerte tjenester etler lot¡en her,
,skal komniltrcn lilby k<torclinalor, Koordi¡ntoren sktl sørge for nødvendig oppfølging at, dett
enkelte pasienl eller bruker, .çan¡t sikre sanu¡rdning cv ljeneslelilbaclet ogfi'em{r'ifl ì arbeidet med

indiviúrcll pløn,
S 7-3. Koordirrcrencle eilheÍ
Kr¡ttuttunen skal ha en koordinet'ende enhet.fot' habìliterhrys- ag rehabilileringsvirksomhet,
Demte enhelen skal ha overordnel ansvorfor arbei¿let nrcd individtrcll plenr, ogfor oppnevning,
opplatdtrg og veiledning av koordtuwlor etÍer $S 7-1 og 7-2.

I.ov otn pnsient- og hrukerrettígheler (pasient- og brukerrettighetsloven),
S 2-5. Rett lilinclit'iúrcllpløtt
Pasient og bnúer son har 6"¡¿¡vfot' longvarige og kootdinerte helse- og omsorgstiertester, har
rcft lil åfå nnrbeidel indiviùrcll plan i sfitìtsvqr med besleilmlelsene i helse- og
ontsorgsîjenesteloven, spesialisfhelsetjenesteloven og 1o,,, om elablering og giewnntføring av
psykisk helsevern.

Lov om helsepersonell rn,v. (helsepersonelt)
$ JBa. Meh{irry om behovþ'individuell pløn og kootdinafor
Helsepersonell skal $,arest nnlig gi melding om lnsienler,s og brukeres behov for individuell
plan og koot'dínalor, jf pasient- og brukerrettíghetsloven $ 2-5, helse- og ontsorgstjcnesteloven S{
7-l og 7-2, sanfl spesialislhel.setjeneslelovetr $ 2-5 a. Helsepersorrcll son yler
spesialisthelseljenesler, skal gi melding lil koordinet'ende enhet,fot'habiliterings- og
rehahililerilrynÌrksomhet i spesiolisîhelsetjeneslen. Annet helsepersonell skul gi nrcldirtg til
koordinerende enhetfor habililerings- og rehabililering.svirksonthet i konnnunen.
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Lov om n¡'beids- og velferdsforvnltrtirtgen (nrbeids- og velferdsforvnltningsloven) [NAV-

lovenl.

plan

$

15.

ve

Enhver som lrcnvende¡'seg tiÍ kontorel, har retÍ tíl inrt>rnws.fott om nrheids- og
lferdsþrva lrni ngen.s tjettesler og ytelser.

Samarlseid med brukeren og itrdit'idrcll

Kontore¡ skal tidligst mutig avklare bnùerets helhetlige behov. '1.'jønesletillsudet skal sã langt
som mulig ttltornrcs i samarlseid nrcd l¡rukerct¡.
Den som har belrcvfor \angvarige og koordinerte liefiester, har rett til å.fft ttttu'beidel
itttlividuell plan- Planen sknl ulformes i samarbeid ned bntkeren. Rontorc! skal santcu'heide med
anlre ljenesteyÍere om p[anen fot å bÌdt'a til et helherlig tilbudfor dert del gjelder,
Depcn'temenîet kan gi.for,skrift nrcd nærmere beslenmelser om hvem retten

glelder.for og om planetts innhold.

til ituliticltrcll plan

LOV 2009-f2-18 nr l3l: Lov o¡n sosiale tjertesfel'i arbeids- og velfertlsforvnltrringen
S 28.llett til individuell plon
Den so¡n On, ¡o¡16tfor langtnrÌge og koordinerle tjenesler, har rcll ril å.f¡å ak¡rbeidet
individuell platt. Plsnen skal utfornes i samarbeid med tjenestentottakeren, jf. S 42.

Kontttttnrcn skal s'qmcn'beide nted andt'e tjënesteylere om p[anetr
rilbad ttn' den det gjelder.

for å bí¿{ra til

et helhetlig

Depatlemetttel kan i.fttrskrift gi nærmere bestemnplser ont hvem rettighelen gjelcler.for, og ont
planens inilnld.

Lov om barneverntjenestsr (bnrnevernloven).
3-Za. Plikt lil ã iltarbeitle inclit ì¿luell plan
ÍlarnewrntjetvsÍeil skal utarbeide en inc{ividuell planfor barn n¿d belrcvþr lang'ür¡g, .r*
kootztitrcrte l¡llqk eller ljenester dcrsom det anses nodvetrdigfor å skape et helhetlig lilbudfin'
banrcL og detþreligger samtykke. Barnevernüeneslen skal sannrbekle ont plorrcn me¿I an¿{re
i nstdtt.til barnel motlar ti ltak fra.
Depcn'tententel kan gi nærnere beslenwtelser i forskrift om hvilke g'ilpper
onrfuller, og on planet¡s imthold.

Tiïølrl

ve¿l lot,

l9 juni2009 nr. 45 (ikr. I jan 2010 itlg. res.

26

en,

bam plikten

jutri 2009 nr.874).

Krav til irrternkontroll:
Nedenfor følger konrmunens generelle krav
omsorgsområdet:

til inteffkontroll og spesifìkt for

helse-, sosial-, og

Kontmuneloven $ 23 andre ledd lyder slik:
Aúninisnasjottssiefen .skal p&se al ¿le saker som leggeslnwtforfolkewlgte orgãner,
erfarsvarlig alredet, og at vedÍak blir iverk;wtt. Ádninistrusjortssjefen skal sorge.for
at adntinistrasjonen drives i sansvar nrcd lover, fotskrtfter ctg overordnede
in.rtrukrer, og ãt deil er gjenstnul.for beuyggerde konn'oll.

Av forskrift om internkontroll i so$¡âl- og helsetjene$en fremgår følgende krav til i¡rtemkontroll
$ -1. Innholdet i inlernkontrcllen
Buskerud KommunerevÍsjon tKS
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Inlentkontt'ollen sksl lilpasses virksomheÍens .sltilrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold og hu det ontfung som er notlyendigfirr å etferlet¡e h'av Íqstsstl i eller
medhold at, sasro/- og hel.selovgiruingen.

i

Inten*onlroll inneharey aÍ den,tle unsvarlige for vírksomheten skal:
a) besh'ive virksomhelett.s he.wedoppgat,eï og nû[ herun¿ler nrilforforbetlringsørheidet
scnnl hvotdatt virksontheten er orgøùsert. Det skal klrut j'emgå hvordctn ütrsv(tt',
oppgúver og nrytdíghel er fordelt,
Bestentmelser i forhold til krav til prosess og innhold i dcn indivirluelle plancn:
Forskrift om habìlítering og rehnbílìtering, inilivitluell plan og koordìnator
S 17. Samtykke

Itdit¡iùrcll pla¡t

:skal ikke utarlseide.v uten samlykke ft'a pasienlen ¿ller brukeren eller dett som ka¡¡
sanilykke pã vegne av vedkommen¿{e. Tilst'arende gielder ved oppnewting av koordinotor.
For pasienÍer gjelder pasietú- ùg bruketellighetslotten kapittel 4 om samtykke tíl helsehjelp.

$ 19. Imrholtlet i i¡ttliviútell plun
Den individtrclle planens innhold og onrfung skal lilpasçes hehovene lil den enkelte pasieril eller
hruker. Det skal under ulûrbeiclelsen ûv planeil tas hensyn til vedkomntendes etiliske, kulturelle og
språkli ge fotu lsehil nge r. P lanen ska l i fi Eholde þ lgende hovedput ft ter
a) en oversikt oyer pasietrleils og ltt'ukerens ntå|, resstrser og ltehovlor tjeneslcr
b) en oversikf over hvem sr¡n delw í arbeidet nrcd planen
c) en angivelse av hvem som er kootdíttctt<tt'
d) en oversikl over hw pasierrf og bnúer, ljeneste- og hidrag.rylenrc og eventneh pårørende vil
bídrc ned i planarheide¡
e) en oversikl over hvilke liltak sont er aklue{le og ontfanget at,dem, og hvem som sktl lttt anstnret

for

disse

,fl en besh'ír,¿lse av hwrdmt filfakene skal giemttnnføres
p) en ongivelse av plattperioden og tidspunkt.for evenÍuelle .iusteringer og revisjoner av planen
h) pasíenlens og hnúerens wmykke til ctl planen utarbeides og evenluelt sunntykke til at deilskere
p I an le ggi ngen gi s Í i Igan g I i I tm t sh e ts h e lagte opp lysn i n ge r
i) en ovcrsikt over ilo.lvendig eller ønskeligs ssnturbeíd nrcd andre tjenesreyErc, iwlilttsjoner og

i

elaÍer.
$ 21. KootzlinaÍor i komnunrcn
For pasienÍer og ltrukere med behov.frtr langtmrige ttg koordinerte tjenesler etter helse- og
o,n.rûrgstjeilesÍe |ote¡t, .çkal konnutnen lilby koordinalar,.if. helse- ontsorgstjenesleloven $ 7-2. Dette
gjelder ravhengig av oH pasienten eller bnùeren onsker individaell plan.

for nodvetdig op¡tfulging ut, den enkelte pasient etler btuker.
Koordinator skrtl også sih'e sanotdtúng av tjenestetilltuclel ogfi'emcf ift i arlteidel ued individueil
plnn.
Koorc{incttot'en skal sørge

FOR 2010-11-19 nr 1462: Forskrift orr individuell plan
(tkke gjengitt jf nedfor).
Prop. eI L (2010-2011)
Lov om kommunule helse- og omsorgstjenesler

ntnt

i arbeids-

og velferdsforvaltningen

(helse- og amsorgsljenesleloyen)

Inditidnellplan er ìntfort son el virkentiddelfor å bidrc tilet helhellig, kootdinert og itrdìr,iduelt
tilpassel tjenesletilbucl til pusienter og bn*ere. Reguleringen av ordningen i helselovgirningen og
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,nt¡n¡¡pvgituingen er noe for.skjellig, nrcn det reelle innholder er i hoveclsak likt. En individ¡¡sl¡ ¡¡¡r,
gir ikke pasienlen eller brukeren stÕrft: rell til helse- ogleller sos'ttltjenester enn det som tolger av
deÍ ovrige rcgelverkel, nren ¡tlanen viltære en viktig prenúss vecl Íildelíng av tjenesler og kan bidru
til å utlase nødvendig lfelp, I til[egg kan planen være viktig ved gjewrcnrþt'ing av ljelpen, og dett
g i r t or r e lon ú sigl)ür he I for pa si e nte n e I \er l¡ru kerc n.
.s

Bartt rettigfietter ü fo¡'hold til bnrkergruppen:
Lov oru helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
$ l0 a. Helsepersonells plikt tit â bidra til å ivareta mindreàrþe barn som pârørende
Helsepersonell shal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvend¡g oppfølging
som m¡ndreârige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somaúsk sy4dom ellerskåde kan ha som følge av forelderens f¡lsfand.
Helsepersonell som yter helsehjelp tìl pasient som nevnt

I førcte ledd, skalsøke â avhlare om

pasienlen har mindreårlge barn.

Nârdeternødvendigforåivareta þarnefs behov, ska/he/sepersonel/ef blantannet
â,lsarnfale medpas,'enten om barnets informasjons- eller oppfølgrngsòeåov og tilby
infotmasjon og veiledning om aktuelle tiltak, Innenfor rammene av faushefsp/ikfen skal
fielsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, â ta del i en slik
samfafe

oppfølging som helsepersonellet anser som
hensrktsmessþ
c) bidra til at þarnel og personer som har ornsorg for barnet,i overenssfemntelse med
reglene om fausñefsp/rkt, gis informasjon om pasíenfens sykdomsfi/sfa nd, behandling og
mulighet for samvær. lnformasjonen skalgrs i en form som er f/passef mottaherens

b) innhente samty4ke til ä foreta

i ndivid u

el le forutsetn i nge r.

Departementet Ran gi forshrifter som utdyper innholdet i ñefsepersone/lefs plikter etter denne
besfemme/sen.

Forskrift orn pasientjournnl
$ S.fKrav tiljournalens ¡nnhold)
Pasienljournalen skalinneholde følgende opplysningerder¡om de er relevanfe og
nØdvendige:
t)Opplysninger om hvoruldt pasíent med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig sornafisk sykdom eller skade har mindreårige barn.

Krav i fold til Helsepersonelloven $ l0 a er beskrevet nærmere ¡ IS 5/2010

-

Barn sont pårørencle

Dokumcntasjon på vurdering av behov for indivíduell plan
Helse- og otnsorgsdeparternentet skriver i brev av 3l. januar 2Ol2 (lil Nettverk for
storbykommuner) at nvgjørelse om å tilby individuelt plan må være skrifllig selv onr det ikke er et
enkeltvedtak. Dette er err avgjørefse som kan pâklages etter pasient- og brukerrettighetsloven $ 7-2
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Psykisk helse oq rusornsorq
Utledede kriterler ut frn problemstillingene
Ut tra problenrstillínger og kildene har vi utledet følgende kriterier

Prol¡lemstillingen:
Titbys individuetl ptan til brukere innenfor psykisk helse og msomsorg?
Utledet kriterium:
Bruker som har krav på individuell plan, fär tilbud

¡

Proble¡nstillingen:
Utarbeides den inrlividuelle planen i henhold

til lowerket?

Utledede kriterier:

o
r
r
o

Sanrtykke

til IP skal foreligge

Koordinâtor for IP skal dokurnenteres
Planperiode for IP skal angis
Plan skal inneholde en oversikt over må|, ressurser og behov for tjenester

Prcblemstillingen:
Er det innført n¡tiner for
individuelle planen?
Utledede

¡
.

å følge opp/evaluere nrålsettinger

for bnrker i samsvar mecl den

kriterier:

Frist for evaluering av mål og tiltak foreligger
Dokumentâsjon på evaluering forefinnes

Prcblentstillingen:
Følger konutrunen opp pasientjourilâlbestemmelsene om brukere med barn innenfor
rusomsorg/psykisk helse slik lovverket krever?
Utledede kriterler:
Pasientjournal innholder opplysninger om barn
Samtale onr barns oppfølgings- og informasjonsbelrov dokumenteres
Forcspørsol om samtykke til nødvenclig oppfølging av banr dokumenteres

r
r
r
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Saksnr.

Iøpenr.

,4rkívkode

14t4220-z

2O77tl5

2t7 &44

Sva¡ - Forvaltningsrevisionsprosfekt -

Deres reÍ

Dato

23.0r,20

r5

rapport tll uttalelse

Viser til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport for området Psykisk helse og rusomsorg,
Rapporten peker på/anbefaler følgende muli ge forbedrin gsp otensial :

¡
r

Det etableres et helhetlig kvalitetssikringssyst€m som sikrer ivarelakelse lowerket.
Det innfiares rutiner som sikrer at pasientjoumalbestemrnelsen€ om mindrelrige barn
av brukergruppene ívaretas
Det sik¡es kontinuitet I koordinator-rollen for den enkelte bruker.

¡

Rårlmannen

vil anføre følgende:

Forvaltningsrevisjorsrapporten bemcrker at antall individuelle planer er lavt i forhold til på
lan<lsbasis, men kan ikke med sikkerhet si at det er noen underdekning. Revisjonens funnkan
ha sammenheng med at Ringorike kornmune i mange tilfeller, f.eks. LAR'-brukere har
etablefie ansvarsgrupper knyttct til seg og oppfølgingen. I stike tilfello vil en individuell plan
kunne bçt¡aktes som overflødíg. Komrnunen har i dag40 personer på slik oppfølging.
Rådmannen er litt undrende til pËstanden om at kommunen ikke ivaretar
pasientjournalbestemmelsene når det gjetder mindreårige barn av brukergruppen. Samarbeidet
til barnevernet, skole og helsestasjon er karakterisert sont godt, og rådmanncn forutsetter at
problemstillinger på dette området skylttes manglende dokumentasjon og formaliserte rutiner.

Med bakgrunn i disse betraktninger og forvaltningsrevisjonsrapporteus konklusjoner víl
rådmaruren sørge for at et kvalitetcsikringssystem etableres og at nødvendige dokumenterbare
rutiner etableres

t!$Þlsen

{

r I
it ¿o /r t -L/\

// dr
Tore lsaksen
Riirjmann

Sveinung Homme

Seniorrådgiver

I

LegemiddelAsslstert Rusbehnndling

Poslboks 123, J5û2 [ionefoso
12 50 30

Tlll 12l l7€0/ Fax:32

trnonak@tíngríke.kommüns.0Õ
wrvrv,ringerikekomrnuno.no
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SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1489-3

Arkiv: 217

Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige
anskaffelser
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering

Innledning / bakgrunn
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget og formålet var å se om kommunen etterlever
regelverket om offentlige anskaffelser. Når kommunen skal gjøre innkjøp av varer, tjenester,
bygg og anlegg er man forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser.
Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av
anskaffelsene. Det kreves blant annet krav til omfattende dokumentasjon, kunngjøring og
frister. For eksempel skal ytelsene være spesifisert på bestemte måter, det må være
kvalifikasjonskrav til leverandørene og det må settes opp tildelingskriterier for valg av
tilbud. Leverandørene kan klage direkte til kommunen og til Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA), samt angripe beslutninger ved domstolene

Rådmannens vurdering
Offentlige anskaffelser er et rettsområde preget av mange og detaljerte regler for hvordan
innkjøp skal gjennomføres. Revisjonsrapporten må derfor leses i lys av at det kan være
vanskelig å etterleve regelverket.
Det rådmannen ser grunn til å fremheve i forhold til punkt 6, som inneholder
revisjonsrapportens oppsummering og konklusjon, er:
-

-

Revisjonen peker på at man hadde en tilsvarende gjennomgang i 2008 og at det har
skjedd en betydelig fremgang. Det grunnleggende i rapporten er dermed at Ringerike
kommune har blitt bedre og at innsatsen innen området har vært fruktbar.
Revisjonen mener at kommunen nå har en tilfredsstillende risikoprofil knyttet til
regelverket. 24 anskaffelser ble gjennomgått. 4 av anskaffelsene vurderes å være

-

-

-

foretatt uten konkurranse og således være i strid med anskaffelsesregelverket. Dette
er ikke optimalt, men kan ikke sees på som en høy andel og dette må også sees i lys
av at det er et komplisert regelverk. Dersom rapporten viste at kommunen var feilfri
kunne man stilt spørsmål ved om det er et tegn på dårlig «optimalisering». Altså at
man bruker for mye ressurser.
Rapporten peker på at kommunen må bli flinkere til å dokumentere anskaffelsene og
rapporten peker på at kommunen har tatt i bruk elektronisk innkjøpsverktøy for å
bedre dette. Dette er et verktøy som ble anskaffet for om lag tre år siden og det tar tid
før man får effekten av dette og lært opp de ansatte i bruk av verktøyet. Man blir
stadig bedre.
Rådmannen vil påpeke at kommunen ikke har tapt noen klagesaker eller rettsaker
innen offentlige anskaffelser de siste årene, og således unngått eventuelle
erstatningskrav.
Siden rapporten ble utarbeidet har teknisk sektor ansatt en innkjøpsrådgiver som
trolig vil styrke kommunens kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Som en
følge av et komplisert regelverk er kommunen avhengig av riktig kompetanse og
erfaring for å kunne gjennomføre gode og anskaffelser i tråd med regelverket.

Vedlegg
Revisjonsrapport fra januar 2015
Ringerike kommune, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Dag Erlend Reite
saksbehandler: Anders Bjønness
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Sammendrag
Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om
Ringerike kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.
Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte
fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Lov om offentlige anskaffelser,
med tilhørende forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien.

I alt har vi valgt ut 24 poster/anskaffelser fra kornmunens leverandørreskontro for 2013 og 2014 (til
og med 2 tertial). Anskaffelsene utgjorde ca 23,6 mill kr. Utvelgeiseii var ikke tilfeldig utvalgt, men
basert på en risikovurdering ut fra vår erfaring. Anskaffelsen gjaldt kjøp over kr 100.000. Flere av
anskaffelsene var innkjøpt på grunnlag av kommunens rammeavtaler.
De utvalgte anskaffelsene fordeler seg på flere ansvar i kommunen. Dokumentasjonen vi har mottatt
viser at l? av anskaffelsene i det vesentlige er i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Vi har imidlertid ved enkelte av disse anskaffelsene konstatert manglende fremleggelse av
anbudsprotokoller eller mangler/svakheter ved de som er fremlagt. Vedlegg 3 og vedlegg 4 i
forskrift om offentlige anskaffelser orntaler minimumskrav til anbudsprotokoller. Disse er vedlagt i
rapporten. Videre har vi i enkelte tilfeller tatt forbehold om rarnmeavtalers gyldighet.

Oppsummert har vi kommet til 4 tilfeller der lovverket ikke er fulgt, samt 1 tilfelle hvor vi ikke har
grunnlag for å konkludere. Videre er 2 anskaffelser ikke omfattet av regelverket.
Sammenlignet med tilsvarende gjennomgang fra 2008, har det skjedd en betydelig fremgang.
Med bakgrunn i vår gjennomgang, og rådmannens uttalelse, vil vi anbefale rådmannen følgende:
o Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens tilnærming til
regelverket har en tilfredsstillende risikoprolil. Kommunen må vaerebevisst på at det kan
oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, eller blir erstatningspliktig overfor
potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt.
o

Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av
anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at anskaffelser er
etterprøvbare. Av opplysninger vi er blitt forelagt så virker det som om det elektroniske
innkjøpsvcrktøyet, Mereell, er velegnet til dette formål.

0

Vi vil anbefale at det benyttes standard dokumenter for de anskaffelser som foretas,
herunder konkurransegrunnlag, ariskaffelsesprotokoll, skjemaer for evaluering av
kvalifikasjons- og tildelingskriterier samt brev til vinnere og tapere av en
anbudskonkurranse, se vedlegg 2 og vedlegg 3. Dette for å sikre lik praksis í hele
kommunen og at kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges. Innføringen av
fri bruker lisens av Mereell i kommunen vil etter vår vurdering være et skritt i riktig retning
i så måte.

ø Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for deler av
kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi kommunen bedre
kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut.
Dette kan sikres ved at avtalemodtilen i Mer-cellbenyttes og at alle avtaler legges inn i denne
etter gjennomføring.
0

Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler eller behov for
flere rammeavtaler. Vi er gjort kjent med at det i desember 2014 fra
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Kommuneadvokatkontoret på vegneav BTV Innkjøp, er sendt ut epost til brukere av
rammeavtaler i kornmunen med behovskartlegging av nye og eksisterende rammeavtaler
med svarfrist januar 2015.
Et utkast av denne rapporten har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannen hadde ingen
merknader til rapporten.
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1. INNLEDNING

Bakgrunn for prosjektet

1.1.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune fattet i sitt møte 16.juni2014, sak 29/ 14, vedtak om at
Buskerud Kornmunerevisjon IKS (BKR) skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunens
etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser.
Innkjøp utgjør en vesentlig kostnad i en kommune, og en betydelig andel av kommunale kjøp av
varer og tjenester er regulert gjennom lov om offentlig anskaffelser og forskriftene til denne. Loven
med tilhørende forskrifter gir klare retningslinjer for hvordan anskaffelser skal foretas, helt fra
anskaffelsen blir planlagt til den er gjennomført.
Det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig overfor' potensielle leverandører
hvis regelverket ikke er fulgt. Det er opprettet et eget klageorgan som behandler et stort antall
klager, og media har i lang tid vist en stor interesse overfor området.
Buskerud Kommunerevisjon IKS hadde en gjennomgang av innkjøp (offentlige anskaffelser) i 2008
Dokumentasjonen vi mottok viste at ett fåtall av anskaffelsene var foretatt korrekt etter regelverket
om offentlig anskaffelse. I flere tilfeller kunne det stilles spørsmål til om de var korrekte eller ikke,
og noen var direkte brudd på regelverket.
Følgende ble anbefalt fra vår side;
ø

Virrder-eom korrrrnrrnerrs'
tilnærming til regelverket har en tilfi-edsstillende risikoprofil.
Korrrrnunenrrråvære bevisst på ai det kan oppstå situasjoner' hvor kornmrinenblir ilagt
bøter, eller blir erstatningspliktig overfor potensielle leveirarrdører hvis regelverket ikke er
firlgt.

0

Gjerrrrorrrgåsine rutiner'for rlokanzenrasjonav anskafielser, og sikre at de! er etablert et
system som gjør' at cinskfyjèltrer'er eirerprøvbaire.

e

Gjennorrigå alle avtaler konnmrnen lrar inngått, også de som kan er aktuelle for deler' av
kornmrrnen.Korrmnineribor' ajourforre sin sentrale aversikt, for å gi korrrrrrrznenbedre
kontroll med sine fivialer'med tanke på bruk av avtalene ogfor å påse a! disse ikke løper' ut.

o Styrke innlgiopskorripetanseni kommunen. Kommzmen bar' ha e! sterkere fokus' på og
oppfølging av orrrrådef.

1.2.

Formål

og problemstillinger

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Ringerike kommune etterlever regelverket for
offentlige anskaffelser.
Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:
Følger Ringerike kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke

på;

0 kunngjøring l utlysning og konkurransegrunnlag
0 evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalífikasjonskriterier

I KOFA

I Klagenemda for offentlige anskaffelser.
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0 krav om nyereHMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva)
eventuell avvisning av tilbud
eventuelle forhandlinger
meddelelse av valgt tilbyder
kontraktsinngåelse

protokollførsel og dokumentasjon
1.3. Avgrensning
av undersøkelsen
I dette prosjektet har vi valgt å fokusere på de leverandører hvor kommunen har foretatt
anskaffelser for over f00.000,kr eks mva i løpet av 2013 og 2014 (til og med 2 tertial). Siden
innkjøpsmyndigheten i kommunen følger budsjettansvaret har' vi deretter fokusert på utvalgte
leverandører' hvor kommunens virksomheter, tjenesteområdet (ansvarsornrâder) har foretatt
anskaffelser-for over l00.000,kr eks mva i løpet av 2013 og 2014 (til og med 2 tertial).
Anskaffelsene som presenteres i denne rapporten er ikke tilfeldig utvalgt, men basert på en
risikovurdering ut fra vår erfaring. Vi har forsøkt å velge ut leverandører der vi ikke kjenner til at
det foreligger rammeavtaler.
Det vil være en risiko for at leverandører hvor kommunen som en helhet anskaffer for relativt høye
beløp gjennom året, men som er spredt på mange ansvarsområder ikke blir omfattet av
undersøkelsen. I slike tilfeller' kan man anta at kommunen vil få besparelser ved å gjennomføre
anskaffclsene på en mer strukturert måte, men det vil antagelig ikke være i strid med regelverket.
Det vil også være en risiko for at anskaffelser av samme type varer og tjenester hos forskjellige
leverandører' ikke blir plukket ut.

1.4.

Definisjoner

Rammeavtale

En tidsbestenrt avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver kan kjøpe varer og f eller
tjenester innenfor et forutbestemt spekter av varer og / eller tjenester. Dersom
rammeavtalen er korrekt inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil i
hovedsak alle kjøp vaere innenfor regelverket.
Rabattavtale

En tidsuavlrerrgíg avtale med en leverandør som irrnebaererat oppdragsgiver oppnår en
rabatt på sine kjøp. Alle kjøp må i hovedsak vurderes opp mot regelverket for offentlige
anskaffelser.
Kontrakt

En avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver' kan kjøpe en fast bestemt mengde varer
og/ eller tjenester innenfor for eksempel ett byggeprosjekt. Dersom kontrakten er korrekt
inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil anskaffelsen være innenfor
regelverket. Det er i hovedsak ikke anledning til å gjøre anskaffelser ut over det som er
definert i kontrakten.
Direkte anskaffelse
Kjøp av en leverandør uten rammeavtale eller konkurranse. Dette er kun unntaksvis
lovlig dersom gitte kriterier í regelverket om offentlige anskaffelser er til stede.
KOFA

Klagenemd for offentlige anskaffelser.
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2. METODE
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekLjf RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Infomrasjonen som er presentert i dette prosjektet er hentet inn gjennom dokumentanalyse,
regnskapsanalyse og intervjuer (samtaler). Vi har innhentet regnskapsmateriale og interne rutiner i
kommunen.
Ved gjennomgangen av kommunen har vi undersøkt et utvalg av leverandører hvor konnnunerr har
gjort større innkjøp i 20l3/20l4(tiI og med 2 tertial). Denne metoden for å gjennomføre
kartleggingen innebærer en viss risiko for at revisor ikke avdekker forhold som burde vært
rapportert.

Ved utarbeidelsen av statistikken for kjøp hos leverandører, har vi benyttet oss av en regnskapsfrl
fra kommunens økonomisystem. Filen er analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA, som gjør
det mulig å sortere og gjøre uttrekk av spesifikke regnskapsposter etter gitte kriterier.
Vi har'kontaktet lederne for de enkelte tjenestesteder som er omfattet, og bedt om en redegjørelse
for om anskaffelsen(e) er foretatt etter konkurranse gjennom en rammeavtale, avtale eller kontrakt,
etter forespørsel hos flere leverandører eller direkte hos den enkelte leverandør. Vi ba også om å få
tilsendt relevant dokumentasjon. I første omgang ønsket vi å få tilsendt protokoller, eller'en
begrunnelse for direkte anskaffelser. Etter dette har vi hatt samtaler med flere av lederne.
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3. REVISJONSKRITERIER
Anskaffelseri offentlig sektorreguleresav lov om offentlig
anskaffelsermedtilhørendeforskrifter.
Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg

internasjonalttil å følge bestemtefremgangsmåterved anskaffelser
over visseverdier(terskelverdier).Loven,medtilhørendeforskrifter,
gjelderogsåved anskaffelsersomer underterskelverdien.
Formålet?med lovenog tilhørendeforskrifter er å bidra til økt
verdiskapningi samfunnetgjennomå sikre mestmulig effektiv
ressursbruk.Detteskal nåsgjennomoffentlige anskaffelserbasertpå
feirelningsmessiglietog likebehandling.Regelverketskal ogsåbidra
til økt tillit til at offentlige anskaffelserskjer på en samfunnstjenlig
måtegjennomat det offentlige opptrermedstor integritet.

2015
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Revisjonskriterier
samlebetegnelse
og forventninger

er en
for krav
som

benyttes for å vurdere

kommunens virksomhet,
økonomi,

produktivitet,

måloppnåelseosv.

Sammenholdt med
faktabeskrivelsen danner
revisjonskriteriene
basis for
de analyser og vurderinger
som foretas, de

konklusjoner som trekkes,
og de er et viktig grunnlag

for å kunne dokumentere
avvik eller svakheter.

Alle statlige,kommunaleog fylkeskommunalemyndigheterog offentligrettslige organerer omfattet
av regelverket, og det gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter

somforetasav de nevnteoppdragsgivere.Somet grunnleggendekrav skal en oppdragsgiverikke
diskriminereleverandører,hindre konkurranseeller deleopp anskaffelserfor å omgå
bestemmelsene.
Loven stiller ogsåkrav til at offentlige oppdragsgiveretar liensyntil
livssykluskostnader,universell utforming og milj ømessigekonsekvenserunderplanleggingenav
anskaffelsen.

Klagenemnd for offentlige anskaffelser3 (KOFA) er med lijennnel i loven opprcttet som et

rådgivendeorganfor løsningav tvister. Nemndaskal behandleklagerom bruddpå lov om
offentlige anskaffelserog tilhørendeforskrifter. KOFA haddetidligere myndighettil å fatte vedtak
om oveitredelsesgebyrmed inntil 15 % av kontraktssum,menetter01.07.2012må sakerom
ulovlige direkteanskaffelserbehandlesi rettsapparatet.
Forskrift om innkjøpsregleri forsyningssektorene4
gjelderfor vann-og energiforsyning,transport
og posttjenester.Forskriftenkan ogsågjeldefor oppdragsgiveresomikke er Offentligrettsligorgan
eller offentlig foretak.Den vil gjelde dersomdet drives aktiviteter somer omfattetav forskriften på
grunnlagav eneretteller særrettgitt av vedkommendemyndigheti en EØS-stat,og det dermedi
vesentliggradpåvirker andreselskapersmulighet til å utføreslik aktivitet.
Forskriftenskiller i hovedsakmellom to typer anskaffelser.Del I tar for segalminnelige
bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser. Del II tar for seg bestemmelser som gjelder

anskaffelserover EØS-terskelverdiene.I forsyningssektorener terskelverdienmedvirkning fra 1.
mars2006 satttil 3,3 mill kr eks mva for vare-og tjenestekontrakterog 4l mill kr eks mva for
bygge-og anleggskontrakter.Fra 2010 ble disseterskelverdienejustert til henholdsvis3,2 og 40,5
mill kr eks mva.

Forskrift om offentlige anskaffelsers får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter
(anskaffelser) om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Den

gjelder for statlige,kommunaleog fylkeskommunalemyndigheter,offentligrettslige organerog
sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. Den kan også gjelde enkelte bygge- og

anleggskontrakterfra andreoppdragsgivere,dersomde er direkte subsidíertmedmer en 50 % fra en
2LOV1999-07-15
nr69:Lovomoffentligeanskaffelser
- § t Formfil
3 FOR 2002-ll-l5 nr 1288: Forskrift om klagenemndfor offentlige anskaffelser
4 FOR 2006-04-07nr 403: Forskrift om innkjøpsregleri forsyningssektoren(vann- og energiforsyning,transportog
posttjenester)
FOR 2006-04-07nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser
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oppdragsgiver som er omfattet av forskriften. Den får ikke anvendelse på,oppdragsgivere som
kommer inn under forskrift om innkjøpsregler' i forsyningssektorene.
Forskriften skiller i hovedsak mellom tre typer anskaffelser. Del I tar for seg alminnelige
bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser. Del li tar for seg anskaffelser under EØS~
terskelvcrdiene og uprioriterftetjenesterfi. Som hovedregel er dette anskaffelser som overstiger den
nasjonale grenseverdier-rpå 500.000; kr, men ikke overstiger EØS-terskelverdiene. Del III tar for
seg bestemmelser som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Terskelverdien i forkrift om
offentlige anskaffelser kan endres etter en årlig evaluering. For 2009var terskelverdiene satt til 1,65
mill kr eks mva for vare~og tjenestekontrakter og 41 mill kr eks mva for bygge- og
anleggskontrakter, Fra 2010ble disse terskelverdierrejustert til henholdsvis 1,6 og 40,5 mill kr eks
mva. I tillegg ble det fra 1.januar' 2007 innført et krav til protokollførsel ved anskaffelser som
overstiger 100.000; kr.

Med virkning fra l. mars 2008 ble forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?
innført. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og
anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det
som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for
vedkommende sted og yrkes.
Forskriftene for offentlige anskaffelser og innkjøpsreglcne for forsyningssektoren gir en rekke krav
til prosedyrcne for ä gjennomføre en anskaffelse. Avhengig av verdi og type vil disse variere, men
det stilles krav til blant annet; valg av anskaffelsesprosedyre, innhenting av tilbud eller utlysning l
kunngjøring, konkurransegrunnlag, frister, gjennomføring og avslutning av konkurransen. Det
påpekes også hvor viktig det er med dokumentasjon, protokollføring og innhenting av HMSegenerklæring og skatteattest for både mva og skatt.
Fornyings- og administrasjonsdepartemerrtet (FAD) har utarbeidet en veileder til reglene om
offentlige anskaffelser som et supplement av rådgivende karakter. Nærings- og
handelsdepartementet har utgitt en veileder som tar for seg ”Miljø og regelverket for offentlige
anskaffelser”, og et veiledningshefie med ”Beste praksis - offentlige anskaffelser". Sosial- og
Helsedirektoratet/ Deltasenteretg har utgitt en veileder for ”Universell utforming i offentlige
arrskaffelser".

6 FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige arrskaffelser —vedlegg 6
7FOR 2008-02-08 nr l I2: Forskrift om lenns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
31mp:l/www.regjeringen.no/nbldep/fadfdok/lover-og-regleriforskrifierf2OUSlforskrift-om-lonns--og-arbeidsvilkar-io.h:ml?id=52 I 631
° Deltasenteret ~ Statens konapetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemnritrg.
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4. UTVALGTEANSKAFFELSER
Regnskapsfiler vi tok ut fra Ringerike kommunes regnskapssystem på hovedpost 1 -3 for 2013 og
2014 (til og med 2 tertial). viser totale utgifter' på ea kr 782 mill i driftsregnskapet og ea kr 130 mill
i investeringsregnskapet. Dette beløpet er utgangspunktet for videre databehandling og utvalg av
anskaffelser for nærmere kontroll. Med hovedpost 1-3 menes kjøp av varer' og tjenester.
Som nevnt under pkt 1.3 har vi i de tilfeller hvor anskaffelsen er gjort via rammeavtaler' ikke gått
inn og sett på om selve rammeavtalen er korrekt inngått. Vi har sammenholdt rammeavtaleoversikt
med fil som viser kjøp fra leverandører over kr 100.000 i 2013 og 2014 (til og med 2 tertial). Vår
gjennomgang viste at rammeavtalene med enkelte av leverandørene i stor grad blir benyttet, mens
enkelte avtaler er mindre benyttet. Filuttrekket viser at det er registrert kjøp hos ea 2200
leverandører. Et så stort antall leverandører kan indikere at det er et potensial for ytterligere bruk av
inngåtte rammeavtaler,

selv om vi er klar over at ikke alle er leverandører i alminnelig forstand.

Eksempler her er andre kommuner, interkommunale selskaper mv. Filuttrekket kan også indikere at
det kan være behov for ytterligere rammeavtaler.
Nedenfor frerngår de anskaffelser vi har gjennomgått, fordelt på ansvarsområder. Beløp er avrundet
til nærmeste tusen NOK.

4.1.

Budsjettansvar

4. 1. 1.

Rosendahl

Brann-redning]bevilgningssted

653000

AS

12013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 5,859’mill fra denne leverandøren på bevilgningssted
653000. Anskaffelsen gjelder ny stigebil. Fra kommunen er vi opplyst at anskaffelsen er
gjennomført etter reglene for offentlige anskaffelser og utlyst på Doffin. Vi har mottatt følgende
dokumentasjon

vedrørende anskaffelsen;

> dokumentasjon som beskriver hvilke tester som er utført i forkant utforming av
kravspesifikasjon
> konkurransegrunnlag med vedlagt prisangivelsesskjerna og egenerklæring om HMS
> sammenligningsgrunnlag for stigebil i regneark
Kommunen har kunngjort konkurransen på Doffin 23.07.2012 med tilbudsfrist 15.10.2012. Av
åpningsprotokoll fremkommer' oversikt over 2 leverandører som har levert tilbud. Protokollen
inneholder også en kort begrunnelse for valg av leverandør. Det er fra kommunens side oppgitt at
det ble stilt krav om skatteattcstei- og HMS-egenerklæring samt at det ble kommunisert via epost og
telefon til tilbydere om hvem som ble valgt med dokumentert begrunnelse. Ved forespørsel om
fremvisning av disse dokumentene til vår gjennomgang så har vi fått dette oversendt.
Det opplyses i tillegg om at anbudsdokumentasjon blir oversendt til dokumentsenteret i kommunen
for arkivering.
Vu rdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.2.
4.2.1.

Budsjettansvar

Eiendomsdrift/bevilgningssted

540300

Ring KjaIe- og fryseservice

i 2013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 178 000 fra denne leverandøren på bevilgningssted 540300.
Fra komniunens side blir det opplyst at leverandøren blir benyttet til en del vedlikeholdsarbeid på
kjøle- og varmetekniske anlegg uten forutgående konkurranse. Opplysninger' om at leverandøren i
2014 vant anbudskonkurranse for levering av varmepumper til Hønefoss brannstasjon og at deler av
kontrakts beløp muligens inngår i beløpet belastet bevilgningsstedet, kan ikke tillegges betydning
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da denneanbudskonkurransen har skjedd i 2014 mens beløp belastet på bevilgningsstedet har
bilagsdatoer- og er ført i komrnuneregnskapet for 2013.
Vurdering
Anskaffelsen bærerpreg av å være foretatt direktemot leverandør, og det er vår vurdering at lov og

forskriftom offentligeanskaffelserikke er fulgt.

4.2.2.

Venåsen Rørservice

AS

12013 utgjordekontmunens kjøp ca kr 1,13l ` mill fra denne på bevilgningssted 540300. Fra
kommunens side blir det opplyst at man har hatt rammeavtale med leverandøren for
rørleggertjenester og Inateriell. Rammeavtalen ble inngått i 2009 mellom leverandør og BTV
innkjøp, men med Ringerike kommune som deltaker på avtalen. Rammeavtalen ble prolongert i
2012 men er nâ utløpt. Det opplyses videre at BTV innkjøp har invitert kommunen til delta på ny
anbudskonkurranse.
Ved kontroll mot kommunens oversikt over rammeavtaler finner vi disse opplysningene å være
korrekte. inngått avtale med leverandør anses for å vaere gyldig med virkning for 2013.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.2.3.

Bryn Byggklíma

AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 304 000 fra derme leverandøren på bevilgningssted 540300.
Det blir opplyst fra kommunen at man ikke har noen rammeavtale med denne leverandøren. Ved
gjennomgang av regnskapet for 2013 så har vi funnet at denne leverandøren har levert ulike
tjenester definert som vedlikehold på en rekke av kommunens skoler og institusjoner.
Vurdering
Anskaffelsen bærer preg av å være foretatt direkte mot leverandør, og det er vår vurdering at lov og
forskrift om offentlige anskaffelser ikke er fulgt.

4.3.
4.3.1.

Budsjettansvar
Oplandske

Eiendomsdrift
Bioenergi

/bevitgningssted

560006

AS

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ea kr l,292` mill fra denne leverandøren på bevilgningssted
560006. Anskaffelsen gjelder kjøp av varme for kommunale bygg.
Det opplyses fra kornmuneii at denne leverandøren vant en anbudskonkurranse om rammeavtale for
levering av ferdig varme for 3 av 4 og som ble inngått i 201 i. Ved søk på Doffin så har vi funnet
kurmgjøring av konkurranse 18.02.2011 om kjøp av miljøvennlig ferdig varme i 4 områder.
Vi har videre fra kommunen mottatt innstilling og inngåtte avtaler med leverandøren.
Fra avtaledokumentene så fremkommer det at avtalene har en varighet på 15 år og er uoppsigelig i
perioden.
Det opplyses i tillegg at anbudsdokumentasjoit er oversendt til dokumentsenteret i kommunen for
arkivering.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
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4.4.1.

Teknisk/bevilgningssted

Fossum

anskaffelser
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510102

AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 334' på bevilgningssted 510102.
Det er inngått rammeavtale med Fossum AS for grave- og rørleggertjeriester for perioden 2010 2013. Oppdragene som leverandøren benyttes til gjelder lekkasjereparasjoner, oppretting av
kummer, mindre omlegging av rør, m.m. Fremlagt rammeavtale viser gyldighet for 4 år fra
inngäelsesdato. Kontrakten er signert av byggherre og entreprenør 26.02.2010 og avtalen utløp i
februar 2014. Det opplyses at det ble foretatt ny utlysning våren 2014 hvor det ble inngått
rammeavtale med 3 aktører i markedet; Tronrud Anlegg AS, Fossum AS og Åsmund Pettersen AS.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.4.2.

Tronrud

Anlegg

AS

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ea. kr 569' på bevilgningssted 510102.
Vi er informert om at det våren 2014 er inngått rammeavtale med Tronrud Anlegg AS for grave- og
rørleggertjenester. inngått rammeavtale er ikke mottatt.
Vurdering
Vi er ikke i besittelse av tilstrekkelig informasjon til å kunne uttale oss om anskaffelsen er i henhold
til gjeldende regler.
4.4.3.
Cowi AS
I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 4.16' på bevilgningssted
5101021651000.
Anskaffelsen gjelder Sokna vannverk ~—
nytt vannbehandlingsaniegg. Det ble inngått kontrakt med
Cowi AS i september 2009 for prosjektering av oppgradering vannbehandlingsanlegg på Sokna
vannverk.

Ulike årsaker gjorde at prosjekteringen ble stanset og førte til endringer i det opprinnelige
prosjekteringsoppdraget. Det ble videre konkludert med at det måtte bygges nytt
vannbehandlingsanlegg. Idenne forbindelse ble det besluttet at prosjekteringsarbeidet skulle
videreføres av Cowi AS uten ytterligere utlysning. Kommunen vurderte det som mest økonomisk
fordelaktig at leverandøren fortsatte arbeidet.
Vurdering
Det er vår vurdering at ny konkurranse burde vært utlyst på grunn av tidsperspektivet fra oppstart av
prosjektet til gjenopptakelsestidspunktet. Anskaffelsesregelverket anses således ikke fulgt fullt ut i
dette tilfellet.

4.4.4.

Asplan

Viak AS

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr398’ på bevilgningsstedene 510102
og 651000.

Anskaffelsen opplyses å være en videreføring av oppdrag tilbake til 2006/2007 i forbindelse med
sikring av grunnvannsbrønner for Dødisgropa. De aktuelle anskaffelser for 2014 synes ä kunne
knyttes til Ringerike vannverk. . Kommunen har ikke klart å fremskaffe protokoll fra opprinnelig
anskaffelse.
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Vurdering
Det er vår vurdering at ny konkurranse burde vaert utlyst på grunn av tidsperspektivet fra oppstart av
prosjektet til gjenopptakelsestidspunktet. Anskaffelsesregelverket anses således ikke fulgt fullt uti
dette tilfellet.
4.4.5.
Advokatfirmaet
Guttorm
Jakobsen
AS
I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ea. kr 305’ på bevilgníngssted
510102/651000.

Anskaffelsen kan knyttes til kommunale vannverk og er opprinnelig fra 2008/2009 og gjelder
juridisk bistand í forbindelse med etablering av reservebrønner' og påfølgende arbeid med
klausuleringsplari og bestemmelser. Kommunen har ikke klart å fremskaffe protokoll fra
opprinnelig anskaffelse.
Vurdering

Det er vår vurdering at ny konkurranse burde vært utlyst på grunn av tidsperspektivet fra oppstart av
prosjektet til gjenopptakelsestidspunktet. Anskaffelsesregelverket anses således ikke fulgt fullt uti
dette tilfellet.

4.5.

Budsjettansvar

4.5.1.

Fossum

Teknisk/bevitgningssted

510104

AS

i 2013 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ea. kr 142’ på bevílgningssted 510104.
Det er inngått rammeavtale

med Fossum AS for grave- og rørleggertjenester

for perioden 2010 -

2013. Oppdragene som leverandøren benyttes til gjelder lekkasjereparasjoner, oppretting av
kummer, mindre omlegging av rør, man. Fremlagt rammeavtale viser gyldighet i 4 år fra
inngåelsesdato. Kontrakten er signert av byggherre og entreprenør 26.02.2010 og avtalen tttløp i
februar 2014. Det ble foretatt ny tltlysning våren 2014 og avtale ble inngått med 3 aktører i
markedet; Tronrud Anlegg AS, Fossum AS og Åsmund Pettersen AS.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes â være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.5.2.

Ringerike

Septikservice

AS

Per 31.08.2014 utgjorde kommunens kjøp fra derme leverandøren ca. k1'791' på bevilgningssted

510104.
Kommunen har inngått rammeavtale med Ringerike Septikservice AS som gjelder
septikrenevasjon, slamkjøring fra egne renseanlegg og pumpestasjoner samt spyling og tvinspeksjon av rørnett. Den inngåtte rammeavtalen opplyses å ha en varighet frem til mars 2015 med
mulighet for opsjon i 2 år. Mottatt kopi av henvendelse til leverandøren viser at kommunen ønsker å
benytte seg av opsjonsmulighetert. Man har imidlertid ikke lykkes med å fremskaffe protokoll fra
avtalen opprinnelig ble inngått.
Vurdering
Anskaifelsen vurderes å være i henhold til gjeldende lovverk.
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4.6.

4.6.1.

Budsjettansvar

anskaffelser

Teknisk/beviigningssted

2015

i Ringerike

kommune

510105

Norsk Vekstjord AS

I 2013 utgjordekommunenskjøp fra denneleverandørenca.kr 794' på bevilgníngssted510105.
Ovennevnteleverandørdistribuererhygenisertog stabilisertslamfra Monserudrenseanlegg.
Åpníngsprotokollviser at det ble utlyst enkonkurranseom transportav slam våren2011, som
resultertei kontraktmed Norsk Vekstjord AS. Varighet påkontraktenvar 2 år medmulig opsjonpå
inntil 2 år. Avtalen ble underskrevet 17.6.2011, mens rammeavtalen trådte '1kraft 1.1.2012.

Vurdering
Anskaffeisenvurdereså værei henholdtil lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.7.

4.7.1.

Budsjettansvar

Teknisk/

bevilgningssted

651000

Olimb Rør-fornying AS

I 2013utgjordekommunenskjøp ca.kr 60S` fra denneleverandørenpå bevilgningsstcd65 i 000.
Anskaffelsengjeldervalg av entreprenørtil rammeavtalei forhold til renoveringav VA-ledninger
medstrørnpeforing.Det er foretattnasjonalkunngjøringav konkurranseog det er 3 firmaer somhar
levert inn tilbud ved anbudsfristensutløp.
Etter vurderingav ulike kriterier er Kristian Olimb AS (sammesom Olimb Rørfornying AS) valgt
somentreprenørog kommuneninngår en 4 årsrammeavtalemedleverandøren(tilslag datert
29.05.2009). Vi får opplyst at inngåttrammeavtalei 2009 er benyttettil ovennevnteanskaffelser.
Vurdering
Påbakgrunnav mottattdokumentasjonvurderesavtalenikke å væregyldig for hele
anskaffelsesperioden.

4.7.2.

Site Service AS

I 2013 utgjordekommunenskjøp ca. kr 691’ fra denneleverandørenpå bevilgningssted651000.
Anskaffelsengjeldertrådløshøyhastighetsradiolink VA-nett. Det er sværtfå kvalifiserte firma som
leverer'dennetypentjenester,og de flestehar basertsin virksomhetpå langsiktigekontraktermed
operatørerav mobiltelefon/mobilt bredbånd(Telenor,Netcom,rn.f`l.).Mindre oppdrag,som
kommunenforcspør,har dermedbegrensetinteressehosaktuelleaktøreri markedet.
Det er foretattforespørslertil NormastAS, OteraAS og Site ServiceAS. Det opplysesat det kun er
Site ServiceAS som besitterdennødvendigekompetansetil åutføre etterspurtoppdrag.Firmaet
harde nødvendigegodkjenningerfHMS-sertifikaterog skal besørgekomplett monteringav mast.I
tillegg er radiolinker, aksesspunkter og klienter bestilt av leverandøren.

Valg av tilbyder er bl.a. foretattpå bakgrunnav leverandørenserfaring og at de besitterde
nødvendigegodkjenninger.Det eri tillegg få aktuelleaktører'i markedetog ovennevnteleverandør
ratpekteseg.
Vurdering
Anskatfelsenvurdereså værei tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
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Anlegg AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ca. kr 7 116’ fra denneleverandøren på beviigningssted 651000.
Anskaffelsen gjelder valg av entreprenør i forbindelse med VVA- og fjernvarmeanlegg Flatturn Hov. Anbudet ble kunngjort pâ Doffin og ved fristens tltløp forelå det anbud fia 3 leverandører.
Protokoll fra anbudsåpningen foreligger. Ianbudsgrunnlaget er pris vektet med 100 % som
tildelingskriterium, noe som betyr at laveste pris er fullt ut utslagsgivende for valg av entreprenør.
På bakgrunn av nevnte kriterium er Tronrud Anlegg AS valgt som entreprenør.
Anskaifelsen er over nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og er etter regelverket utlyst i nasjonal
konkurranse på Doffin.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

4.7.4.

Visontech

AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ea. kr 575’ fra denne leverandøren på bevilgningssted 651000.
Anskaffelsen gjelder nytt SD-system på vann og avløp. Det foreligger fullstendig
anskaffelsesprotokoll som viser at oppdraget ble tildelt Visontech AS 14.10.2013.
Vurdering

Anskaffelsen vurderes åvære i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffeiser.

4.8.
4.8.1.

Budsjettansvar

vei, park og idrett/bevilgningssted

Gamnes

550201

Asfalt

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 345` fra denne leverandøren som er belastet på
bevilgningssted 550201. Anskaffelsen dreier seg om kjøp av asfalt til vedlikehold av kommunale
veier. Anskaffelsen er under nasjonal terskelverdi, jf forskrift til lov om offentlige anskaffelser og er
det er dermed ikke krav til utlysning på Doffin. Vi er opplyst om at det er innhentet pristilbud fra 3
tilbydere.
Vurdering
Det synes som det er foretatt reell konkurranse ved anskaffelsen og at det har vært foretatt en
minikonkurranse mellom parallelle ranimeleverandører.
Anskaifelsen vurderes â være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er
imidlertid funnet som en kontrollmessig svakhet at det ikke er ført protokoll for anskaffelsen.

4.8.2.

Anders

H. Holte

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 212 000 fra denne leverandøren som er belastet
bevilgningssted 550201. Anskaffelsen dreier seg om kjøp av vedlikeholdstjenester i form av
brøyting av kommunale veier. Anskaffelsen er under nasjonal terskelverdi, jf forskrift til lov om
offentlige anskaffelser og det er dermed ikke krav til utlysning på Doffin.
Vi er opplyst om at anskaffelsen er foretatt direkte med leverandør med begrunnelse i at denne er en
lokal entreprenør' som har det tilfredsstillende utstyr som skal til for at kommunens veier og arealer
blir brøytet på en forsvarlig måte. Det oppgis videre fra kommunen at anskaffelsen er gunstig for
kommunen i og med at leverandør har lokalt tilholdssted.
Buskerud kommunerevisjon
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Vurdering
Til tross for kommunens opplysninger i saken så er det etter vår vurdering foretatt en direkte
anskaffelse med leverandør uten forutgående konkurranse.
Anskaffclscn vurderes derfor ikke å være foretatt i tråd med lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.

4.9.
4.9.1.

Budsjettansvar

vei, park og idrett/bevitgningssted

John Myrvang

550203

AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 264 000 fra denne leverandøren som er belastet på
bevilgningssted 550203. Anskaffelsen dreier seg om kjøp av grus/sand og steinprodukter for
vedlikehold av kommunale veier. Anskaffelsen er under nasjonal terskelverdi, jf forskrift til lov om
offentlige anskaffelser og det er dermed ikke krav til utlysning på Doffin.
Fra koininunens hold så er det opplyst at det er innhentet pristilbud fra to tilbydere og at det er kun
disse som er aktuelle i nærområdet. I tillegg kjøpes det masser fra andre leverandører da ikke alle
har det same vareutvalget. Vi er blitt forelagt dokumentasjon på pristilbud fra de to tilbyderne samt
kommunens begrunnelse for valg av leverandør. Det er ikke ført protokoll for anskaffelsen.
Vurdering
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er
imidlertid funnet som en kontrollmessig svakhet at det ikke er ført protokoll for anskaffelsen.

4.10. Budsjettansvar

adm Heise og omsorg/bevilgningssted

400000

4. 1 O. 1 .
KPMG
I 2013 utgjorde kommunens kjøp ea kr 662’ fra denne leverandøren. Av dette er hele beløpet
belastet dette ansvarsområdet.
Anskaffelsen gjelder rammeavtale for lederstøtte i Ringerike kommune. Revisjonen er forelagt,
konkurransegrunnlag, rammeavtale og protokoll for giennornføririgeir av anskaffelsen.
Vurdering
Anskaffclsen anses å være i tråd med regelverket.

4.11. Budsjettansvar
4.11.1.

Farmaca

Hønefoss

svkehjem/bevitgningssted

420000

AS

I 2013 utgjorde kommunens kjøp ca kr 183’ fra denne leverandøren som er belastet bevílgningssted
420000.

Administrasjonen har ikke kunnet fremlegge noen informasjon eller liistorikk for denne
leverandøren.
Vurdering
Anskaffelsen bærer preg av å være foretatt direkte mot leverandør, og det er vår vurdering at lov og
forskrift om offentlige anskaffelser ikke er fulgt.
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420500

Taxi AS

I 2013 utgjordekommunenskjøp eakr 154’ fra denneleverandørensomer belastetdette
bevilgningsstedet.
Anskaffelsengjeldertransportsombrukernekjøper selv og får refundertfra kommunen.
Kjøpet er et utleggog administrasjonenhar vurdertdettetift lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.
Vurdering
Anskaffelsener utlegg og er av dengrunnikke omfattetav regelverket.

4.13. Budsjettansvar

TTF Hov gfird/bevilgningssted

440003

4.13.1.
Rema 1000 Hønegaten
I 2013utgjordekommunenskjøp ca kr 307” fra denneleverandørensomer belastetdette
tjenestedet.
Anskaffelsengjelderkjøp for hjemmeboendehvor kommunensenderregningtil denenkelte.
Kjøpet er et utlegg og administrasjonenhar vurdert dettetift lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.
Vurdering
Anskaffelsener utleggog er av dengrunn ikke omfattetav regelverket.

5. ANDREForn-tore
Ved vår rapportpå omrâdetutført september2009 såvar blant annetnoenav våreanbefalingerå
styrke innkjøpskoinpetansensamtat kommunenburdeha et sterkerefokus og oppfølgingpå
området.
Kommuneadvokatkontoretfikk fra 01.januar 201i ansattinnkjøpsrâdgivermedarbeidsområde
offentlige anskaffelser.Fra 01.desember2013 ble det ved Kommuneadvokatkontoretansattjurist
somadvokatfullmektigtil erstatningfor innkjøpsrådgiversomsluttet.Konrmuireadvokatkontoret
har ved advokatfullmektig hospiterti Klagenemdafor offentlige anskaffelser(KOFA) for å styrke
kommunensfagkompetanseinnenfor offentlige anskaffelserog for å håndtereeventuelleKOFAklager som måtte komme.

Pâkommunensintranetter Kommuneadvokatenstilbud omjuridiske tjenestergjort tilgjengelig.
1juni 2014 ble det i regi av Konimuneadvokatkontoretavholdt kurs for kommunensansattei
offentlige anskaffelserhvor målgruppenvar ansvarligelederefor innkjøp/økonomisamtandresom
jobber medanskaffelseri kommunen. De eksterneforedragsholderemsomble benyttettil
gjennomføringenav dettekursetmå kunnesieså vaerei besittelseav høy kompetanseog lang
erfaring på ledelsesnivåfra sinetidligere funksjonerirrnenforinnkjøpsavdeiingeni Buskerud
fylkeskommunesamtfra innkjøpssamarbeidetBTV Innkjøp' '.
Det er innført bruk av det elektroniskeverktøyetMereell for konkun-ansegjennoniføring
av
offentlige anskaffelser. Hensikten med dette verktøyet er å oppnå sporbarhet og fullstendig sikring

'° ivww.innkjopskoartoretno
" lnnkjøpssamarbeidet
Buskerud,
Telemark
ogVestfold
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av all dokumentasjonav heleprosessen.Mereell har gjort det enklereå etterlevelov og forskrift om
offentlige anskaffelsersamt at verktøyeter integrert mot Doffin/T ED og sørgerfor kunngjøringder.
Kommunen vekslermellom elektroniskog papirbasertanbud etterkonkreteformålsvurderingeri dc
enkeltetilfeller.
6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER
En stor del av komrnuneits anskaffelser skjer gjennom rammeavtaler, inngått av kommunen sentralt,

interkommunaltog kommunaltffylkeskommunaltog vil trolig værei tråd medregelverketom
offentlig anskaffelser.Somtidligere nevnt har vi ikke settpå inngåelsenav slike rammeavtaler,men
avtalenesomer inngåtthosdenenkeltevirksomheti kommunen.Ut fra antall leverandøreri
kommunensieverandørreskontrokandet værebehovfor ytterligere bruk av inngåtterammeavtaler
eller behov for ytterligererammeavtaler.
I alt har vi valgt ut 24 posterfanskaffelserfra kommunensleverandørreskontrofor 2013 og 2014(til
og med2 tertial) Anskaffelseneutgjordeeakr 23,6 mill Utvelgelsenevar ikke tilfeldig utvalgt, men
basertpå en risikovurderingut fra vår erfaring og gjaldt kjøp over kr 100000 (ekskl.mva.).
Disse24 anskaffelsenefordelersegpå flere ansvari kommunen.17 av anskaffelseneer ettervår
vurderingi det vesentligei tråd medanskaffelsesregelverket.
Vi har imidlertid ved enkelteav disse
anskaffelsenegjort rnerknadom svak dokumentasjonsamttatt forbeholdom rammeavtalers
gyldighet. Videreviser vår gjermomgangat 4 anskaffelservurdereså væreforetattdirektemed
leverandørutennoen form for konkurranseog slikt sett bryter medanskaffelsesregelverket.
I tillegg er avtaieinngåelsenvedrørendeen særskiltanskaffelseav en slik art og karakterat vi ikke
kan uttaleossom dener ihht til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.Vi har ogsåkonstatertat
det ved flere anskaffelserder rammeavtalerer benyttet,såherskerdet noeusikkerhetvedrørende
fortsatt gyldighet.I tillegg er 2 av anskaffelseneikke omfattetav regelverket.
Sammenlignetmed tilsvarendegjennomgangfra 2008,
har det skjeddenbetydeligfremgang.
Vi er av denoppfatningat kommunenbør ta en gjennomgangav alle sineavtaler,ogsåde somkun
er aktuellefor delerav kommunen,for å ajourføresentraleoversikter.Dettevil gi kommunenbedre
kontroll medsineavtaler,bådemedtankepå bruk av avtalerog for å påseat disseikke løperut.
Ut i fra den mottatte dokumentasjonen anser vi at kommunen i hovedsak følger prosedyrekravene i

regelverketfor offentlig anskaffelser:Kornmunenbør imidlertid gjennomgåsinerutiner for
dokumentasjonav anskaffelserog sørgefor at elektroniskinnkjøpsverktøybenyttesfullt ut i så
måte.

Kommunenstilnærming til regelverketkan betegnessomet risikoomräde,fordi det kan oppstå
situasjoner-hvor kommunenblir erstatningspliktigoverfor potensielleleverandørerhvis regelverket
ikke er fulgt. Klageorganet(KOFA) behandleret stort antall klager,og mediahar i langtid vist stor
interessefor området.
Med bakgrunni opplysningerog dokumentasjonvi er blitt forelagt,såmenervi kommunenhar en
tilfredsstillenderisikoprofil knyttet til regelverket.
Kommunenhar sidenforrige rapporteringhar styrket sin kompetansepå området.Det ble ijanuar
201l ansattinnkjøpsrådgivermed offentlige anskaffelsersomarbeidsområde.Når dennepersonen
sluttet,ble det advokatfuilmektig i desember2013 ved Kommuneadvokatkontoretmed
hovedsakeligoffentlige anskaffelsersomarbeidsområde.Advokatfullmektigen harhospiterti
Klagenemdafor offentlige anskaffelser(KOFA) for å styrke kommunensfagkompetanseinnenfor
innkjøp og for å håndtereeventuelleKOFA-klager sommåttekomme.
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7. ANBEFALINGER
Et utkast av rapporten har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannen hadde ingen
merknader til rapportutkastet.

Med bakgrunn i vår gjennomgang, og rådmannens uttalelse, vil vi anbefale rådmannen følgende:
Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens tilnærming til
regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må være bevisst på at det kan
oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, eller' blir erstatningspliktig overfor
potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt.
Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av
anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at anskaffelser er
etterprøvbare. Av opplysninger vi er blitt forelagt så virker det som om det elektroniske
innkjøpsverktøyet,

Mereell, er velegnet til dette formål.

Vi vil anbefale at det benyttes standard dokumenter' for de anskaffelser som foretas,
herunder konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll, skjemaer for evaluering av
kvalifikasjons- og tildelingskrilerier samt brev til vinnere og tapere av en
anbudskonkurranse,

se vedlegg 2 og vedlegg 3. Dette for å sikre lik praksis i hele

kommunen og at kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges. Innføringen av
fri bruker lisens av Mereell i kornmunen vil etter vår vurdering være et skritt i riktig retning
i så måte.

Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for deler av
kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi kommunen bedre
kontroll med sine avtaler' med tanke på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut.

Dette kan sikres ved at avtalemodulen i Mereell benyttes og at alle avtaler legges inn i denne
etter gjennomføring.
Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte ranimeavtaler eller behov for

flere ranimeavtaler. Vi er gjort kjent med at det i desember 2014 fra
Kommuneadvokatkontoret på vegne av BTV Innkjøp er sendt ut epost til brukere av
rammeavtaler

i konrmunen med behovskartlegging

av nye og eksisterende ranimeavtaler'

med svarfristjanuar 2015.
DrammenfHønefoss, 30. januar 2015
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Vedlegg

1 - Anbudsprotokoll

for anskaffelser

mellom

kr 100 000 og kr

500 000 eks. mva.
(Vedlegg3 i forskrift om offentlige anskaffelser)
Protokoller:skal beskrivealle vesentligeforhold og viktige beslutninger'gjennomhele
anskaflelsesprosessen.
Protokollen' skal ininst inneholdefølgendeopplysninger."
“lil

Virksomhetens navn

l.2 Protokollførers navn

#1.3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes

flgnslétl

verdi på kontraktenz

l

1.5Hvilke tiltak gjennomføresfor å sikr'ereell konkurranseom kontrakten,3og navnpå leverandør(er)som
har leverttilbud

7

l

1.6Hvis det ikke skal giennontføreskonkurranseom kontrakten,angi en konkret begrunnelse

l .7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor' leverandører som har skatte- og avgifisrcstanser fikk anledning til
å delta i konkurransen

1.8Kort begrunnelsefor valg av leverandørog konlraktsvcrdi

1.9Hvis relevant,andrevesentligeforhold tig viktige beslutninger'somer av betydningfor konkurransen

L

l.l0 Dato og protokollførerssignatur'

0 Vedlegg 3 endret ved forskrifl 3 sep20l0 nr. 1236.
I Oppdragsgiverkan benytte andretyper protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lengesamtlige punkter besvaresi den
protokollen som benyttes.Denneprotokollen finnes elektronisk på Fomyings-, ndministrasjons-og kirkedepartementcts
hjemmeside.
2 Kontraktens arrslàtteverdi skal vurderesi begynnelsenav anskaffelsesprosessen.
3 For eksempelkunngjøring, annonseeller navn på leverandørersom er blitt invitert til à gi tilbud.
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over kr 500 000 eks.

mva]

(Vedlegg4 i forskrift om offentlige anskaffelser)
Protokollen skal beskrivealle vesentligeforltold og viktige beslutningergienitofit heleairskaflelsespiosessert.Protokollen] skal
rninst inneholdefolgende opplysninger:
l.l Virksomhetensnavn

1.2Protokollførers navn

1.3 Beskrivelseav ltva som skal atnskztlles.eller hvis relevant.Ilvilkc anskaffelserdet tlyntttttiske innkitrpssystentetonrfrttter

1.4Anslåttverdipåkontrnktenz

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiverit giorc bruk av prosedyrersom krever særskilt liegrnnnelstr'

l

1.6 Navn på leverandørensomonsker xidelta i konkurransen,og hvis relevant, leverandørersom er valgt ut til å delta i konkurransen

o vgrunnenfor tttvelgelsett

_

Wam;

_

Beglunneltc:

I

1.7Hvis relevant.hegnttrtielsefor hvorfor leverandørersom har skatte-og avgillsrestatttserfikk zntledttittgtil å delta i konkurransen

l

l

1.8Hvis relevnttt.navn pil avviste leverandørerog grunnen for avvisning
Nam.

Begrunnelse;

l

1.9Navn pit alle leverandørersom har leven tilbud

1.10 Hvis relevant.grunnen til_:_tvvisttíng
av tilbud som ansesfor å vaerettttomialt lave
í Navn
'
I Ifegnnmelse:

I

l.l I llvis relevant.atngiårsaktil atoppdmusgiver
atvlyserkonfirransett

1.12 Navn pit og ltegrttttttelsefor valg av h:\-cr;u1dur(c”l')_ug
kontraktsverdi
K Nam:

Hegmnitclsc:

V

1.13 Hvis relevant.andel av kontrakt eller rammeavtalesom leverandørerhar til hensikt a overdra til tredjepart

1.14 Hvis relevant,andre vesentligeforhold og viktige heslntttíttgersom er av betydning for konkyransctt

1.15 Dato og protokollforers signatur

__

0 Vedlegg 4 endret vcd forskrift 3 sep 2010 nr. 1236.
l Oppdragsgiver kttn benytte andre typer protokoller eller htt vedlegg til protokollen, sa lenge samtlige punkter besvaresi den protokollen som
bcnyflcs. Dcnnc protokollen finnes elektronisk pà I-‘omyings-,ndministrasjuns- og kirke-departementetshjemmeside.
2 Kontraktens anslätteverdi skal vurderes i begynnelsenav artskafielsesprosessett.
3 For eksempelanvendelseav unntaksbcslcmmclsenei § 2-l entretledd eller konkurransepregetdialog, konkurransemed forlntndling og
hasteprosedyrei forskriltens del Ill.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/3178-6

Arkiv: 049 &00

Sak: 66/15
Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer
Vedtak i Formannskapet:
Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes.
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3178-5

Arkiv: 049 &00

Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer. Ny
behandling.
Forslag til vedtak:
1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Formålet med startlån er å bistå enkeltinnbyggere med å skaffe seg og beholde egnet bolig.
NAV Ringerike saksbehandler kontinuerlig saker med misligholdt lån. I alle disse sakene er
det behov for å bruke skjønn, både økonomisk, bankfaglig og sosialfaglig. Prinsippet er at
alle steiner skal snus for at låntakere som fortsette bør eie boligen sin, skal kunne gjøre det.
Lån innvilges etter en grundig vurdering og ii møte hvor gjeldsrådgiver, husbank og repr. fra
boligsosialt team samt avd. leder er faste deltagere. I saker med mislighold vil årsakene til
manglende betaling være ulike, noen mangler betalingsevne, andre mangler betalingsvilje.
Alt etter hvilken kategori man befinner seg i vil NAV tilby den bistanden som vurderes
nødvendig for å beholde boligen. I saker der NAV ikke oppnår kontakt og samarbeide med
bruker, er sannsynligheten større for at mislighold kan ende i tvangssalg av bolig, da NAV
ikke kommer i posisjon til å vurdere om det kan være behov for eller mulighet for annen
bistand for å beholde boligen.
Det er i lys av disse erfaringene at sentrale forskrifter nå er endret, og at NAV nå i særlige
tilfeller kan pålegge låntaker å møte til rådgivningssamtaler ved mislighold. Dette vilkåret
skal ikke medføre oppsigelse av lånet eller tvangssalg av huset dersom det brytes, men det
kan bidra til å avverge et tvangssalg dersom det overholdes.
Dersom låntaker er klar over dette vilkåret ved inngåelse av låneavtale, vil det bidra til at
NAV Ringerike får en bedre avklaring av om bruker ikke kan eller ikke vil betjene lånet sitt.
Dette vil være med på vurderingene av hvor langt man kan strekke seg i å unngå tvangssalg
dersom dette ellers er vurdert som siste utvei.
Ved innvilgelse av refinansiering (låntaker har pådratt seg annen gjeld eller misligholdt
startlån som man ikke klarer å betjene uten refinansiering med bedre vilkår) er det oppstått
alvorlige betalingsproblemer som bakgrunn for refinansieringen. Disse låneavtalene vil
derved ha stor risiko dersom låntaker ikke får/mottar bistand til å forvalte hele eller deler av
økonomien. Vurderingen ved brudd på vilkåret vil være de samme som overfor. Det vil ikke

innebære endringer i eller oppsigelse av låneavtalen så lenge den ikke misligholdes. Ved
nytt mislighold og uten overholdelse av forvaltningsavtale, vil vurderinger om eventuelt
tvangssalg kunne gjøres på en bedre måte på bakgrunn av hvordan bruker har fulgt opp sine
forpliktelser.
Beskrivelse av saken
På denne bakgrunn har rådmannen fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån i
Ringerike kommune. Bakgrunnen for at dette er de nye forskriftene og at kommunens
retningslinjer må harmoniseres/tilpasses disse.
Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte
boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger.
Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer:
1. Anledning til å kreve at låntaker møter til rådgivningssamtaler samt stille vilkår om
gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker. Ved innvilgelse av refinansiering kan
kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at søkers inntekter skal forvaltes av
gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.»
2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.
Dette vil gi NAV virkemidler/verktøy som positivt forsterke de rutiner NAV i dag opererer
med. Når det registreres uregelmessigheter ved tilbakebetaling av startlån, håndteres disse i
dag slik:
NAV Ringerike mottar restanselister fra Lindorff låneadministrasjon første arbeidsdag i hver
mnd. Her kan NAV kontakte låntakerne på listen for å avdekke hva som er problemet og
forsøke å finne løsninger. Løsninger kan f.eks. være overhopp på renter og avdrag,
rentebetjening, og endre dato for forfall.
Etter tre ubetalte terminer får NAV elektronisk melding fra Lindorff med forespørsel om de
skal, som det står i avtalen mellom Lindorff og kommunen, overføre lånet til inkasso.
Ringerike kommune/husbanken bruker Argus inkasso.
Alle saker blir også her gjennomgått og individuelt behandlet. Her kan NAV be om
berostillelse i en periode. Det kan dreie seg om 1måned eller lengre tid. NAV kan be om
tilbakebetaling på lånet slik at låntaker begynner på nytt uten purringer, det vil si at vi setter
restansen tilbake i lånet. NAV kan også legge opp avdragsfrihet. Andre løsninger kan være
endring av løpetid, fastrente og budsjettoppsett slik at det synliggjøres hva låntaker kan
betale. NAV arbeider også tett sammen med gjeldsrådgivere i kommunen slik at det kan
tilbys økonomisk rådgivning og også forvaltning av inntekter for en periode om det er til
hjelp. Løsningen kan bli en kombinasjon av flere løsninger.
Velger NAV å overføre til Argus, er det de som har saksbehandling og videre oppfølging,
men i tett samarbeid med NAV. De overnevnte verktøy brukes også her.
Dersom Argus og låntaker inngår en nedbetalingsavtale, så går saken sin gang. Avbryter
låntaker avtalen, kontakter Argus NAV som må ta stilling til videre prosedyre. NAV har ofte
god kjennskap til låntakerne, og prøver derfor så langt det lar seg gjøre å finne en løsning
både for disse og kommunen.

Om NAV velger å foreta tvangssalg, er det Argus og tingretten som følger sitt lovverk. Det
er ingen ønsket situasjon hverken for låntaker eller kommunen at eiendom går til tvangssalg
da det sjelden vil gi samme salgssum som et fritt salg i markedet.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at
kommunen kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at
låntaker opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i
tvangssalg. Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen.
Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til
søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast
inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.
For barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt
at søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av
prisveksten i samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.
Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne
gruppen vil ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis
en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil
rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller
privat bolig.
Representanten Marit Elisabet Bolstad (H) har bedt om en redegjørelse for hvordan
forpliktelsene etter finansavtaleloven kapittel tre ivaretas, herunder blant annet
frarådningsansvaret ved lån uten fast inntekt.Videre bes det om en redegjørelse for hvordan
oppmøteplikten kan knyttes til reglene om førtidig forfall og grunnlaget for å pålegge
forvaltning av låntakers midler. Rådmannen kan opplyse om følgende:
Frarådingsansvar
Unntak fra fast inntekt er tenkt knyttet til prosjekt leie-til eie. Unntaket kan her gjelde
midlertidige statlige ytelser som arbeidsavklaingspenger, introduksjonsstønad, dagpenger
o.l, men også brukere som har en god inntekt via ulike timebaserte jobber/vikariat, men som
ikke kommer inn under begrepet ”fast inntekt”.
I ”leie til eie” vil søker få grundig gjennomgang av husstandens økonomi med rådgivning
fra økonomirådgiver før et eventuelt låneopptak. §47 om frarådingsplikten ivaretas både
muntlig og skriftlig. Skriftlig både i tilsagnsbrev og ved at søker signerer på at vedkomende
er informert om frarådingen. Muntlig ved lånebehandlingen og ovenevnte oppfølging fra
økonomirådgiver.
Vilkår om å møte til gjeldsrådgivningssamtaler ved mislighold o g refinansieringforvaltning av inntekter ved særlige tilfeller
Begge vilkår må sees i sammenheng med låntakers ivaretakelse av øvrige låneforpliktelser.
Ringerike kommune benytter Lindorff som låneforvalter. Ved mislighold er det et tett
samarbeid mellom låneforvalter og husbanken/NAV for å beslutte hvordan videre saksgang
skal være. Videre saksgang kan være rentebetjening en periode, overhopp o.l, eller det kan
innebære at lånet sies opp og i verste fall til at boligen tvangsselges dersom det ikke finnes
løsninger på saken.

Formålet med vilkårene er å komme inn så tidlig som mulig i denne prosessen for å finne
løsninger før omkostningene for lånetaker blir for store. Låntaker er orientert om vilkårene i
lånets tilsagnsbrev, og signerer på at disse må aksepteres for å motta lånet.
Dersom låntaker ikke har overholdt vilkår, vil dette ikke medføre oppsigelse av lånet
(førtidig forfall) dersom låneforpliktelsene forøvrig er ivaretatt.
Vedlegg


Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån

Ringerike kommune, 05.06.2015

Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Ringerike kommune
Retningslinjer for Startlån
1. Formål
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan
skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

2. Hvem kan få lån
Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i
ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.
I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:
a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens
inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Søknader vil utover dette vurderes i henhold til forskrift om startlån.
Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen
til livsopphold. Inntekt må være av varig karakter, fast lønn eller varig trygd. Helt
unntaksvis kan annen inntekt godkjennes.
Søker må være bosatt i Ringerike kommune.

3. Lånesøkers plikter
Lånesøker plikter å levere søknadsskjema vedlagt den dokumentasjonen som kreves.
Kommunen kan settes tidsfrist for innlevering av etterspurt dokumentasjon.
Søker skal dokumentere at det er søkt lån i ordinær bank.

4. Kommunen kan gi lån til
a) kjøp av bolig:
Startlånet kan finansiere hele boligkjøpet eller gis som topplån der annen
finansinstitusjon gir grunnfinansiering.
b) Utbedring og tilpasning av bolig
Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Det totale lånebeløp må fortsatt ligge
innenfor boligens verdi.
c) Oppføring av ny bolig
Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig
d) Refinansiering

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden
kan bli boende i boligen. Ved lån til refinansiering kreves det samarbeid med
gjeldsrådgiver eller med kundens bank.

5. Vilkår i særlige tilfeller
Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til
rådgivningssamtale.
Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at
søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.
Brudd på vilkår uten samtidig betalingsmislighold skal ikke medføre oppsigelse av
lånet.

6. Nærmere om boligen
Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på
stedet.
Boligen skal ligge i Ringerike kommune.
Boligen skal godkjennes av kommunen før det legges inn bud.

7. Søknadsbehandling
Det benyttes Husbankens søknadsskjema for startlån. HB 7 S 13
Alle søknader behandles individuelt etter gjeldende lovverk og retningslinjer
Kommunen bruker i sin saksbehandling SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter
samt dokumentasjon på alle økonomiske forhold som er av betydning for
lånevurderingen. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånesøker ikke vil
klare framtidige betalingsforpliktelser.
Kommunen skal i saksbehandlingen gi fraråding til opptak av lån der man antar at den
økonomiske evnen eller andre forhold tilsier at søker bør avstå fra å ta opp lån
Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

8. Låneutmåling
Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 % av boligens verdi pluss eventuelle
omkostninger.
Ved grunnfinansiering gjennom annen finansinstitusjon kan kommunen vike prioritet
innenfor boligens verdi.
For økonomisk vanskeligstilte kan hele finansieringen dekkes ved startlån.
For særlig vanskeligstilte husstander kan startlån brukes i kombinasjon med
boligtilskudd.

9. Sikkerhet for lånet
Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumentet til
boligen.
Det forutsettes at sikkerheten for startlånet blir leggende innenfor boligens verdi. Det
forutsettes videre at boligen til enhver tid er forsikret.

10. Rente- og avdragsvilkår
Renter:

Følger til enhver tid Husbankens faste og flytende renter

Type lån: Annuitetslån med mulighet for avdragsfrie perioder
Løpetid

Inntil 30 års løpetid. I særlige tilfeller kan kommunen innvilge en
nedbetalingstid på inntil 50 år.

Terminer: Månedlige betalingsterminer

11. Klagegang
Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning
og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes Ringerike kommune v/NAV
Ringerike. Klagen skal begrunnes og nevne det vedtaket det klages over og hvilken
endring som ønskes. Klagen må signeres av søker eller fullmektig. Klagefristen er tre
uker. Kommunen vil etter mottatt klage foreta de undersøkelser klagen gir grunn til.
Hvis klagen ikke gis medhold sendes den til kommunens klagenemnd, som er
klageinstans.

12. Regelverk
Startlån tildeles i h.h.t lov av 29.mai 2009 om Husbanken m/ forskrift om startlån fra
Husbanken (12.3.2014). Kommunen benytter «Veileder for saksbehandling av startlån
i kommunene» som faglig støtte i saksbehandlingen.
Dette dokumentet erstatter tidligere kommunale retningslinjer og vedtak i henhold til
disse.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4569-5

Arkiv: 611 Q24 &53

Sak: 71/15
Dispensasjon fra gågatereglementet
Vedtak i Formannskapet:
Dispensasjonssøknaden avvises. Gågatereglementet § 3 følges.
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Forslag fra Alf Meier (Ap):
«Dispensasjonssøknaden avvises. Gågatereglementet § 3 følges.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4569-3

Arkiv: 611 Q24 &53

Dispensasjon fra gågatereglementet

Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Gjeldende «Gågatereglement» for Ringerike kommune tillater ikke å ha installasjoner, som
for eksempel stabbur, scene, midlertidige salsboder, telt eller liknende, stående over lengre
sammenhengende perioder enn 7 dager".
Det oppfattes som svært viktig for Lions å kunne presentere lotteriets hovedgevinst på et
sentralt sted i kommunen, og Søndre Torg har vært et svært egnet sted i flere år. For mange
har dette vært en del av bybildet sommerstid, og en stor mulighet for Lions til å profilere
både klubben og det humanitære arbeid som gjøres. Lions møter behov i lokalsamfunnet, og
alt som samles inn av penger går til humanitært arbeid. Alle organisatoriske driftsutgifter
dekkes av medlemskontingenter.
Lions har forsøkt å stille ut stabburet på annen lokasjon i Hønefoss. Dette har vært svært lite
vellykket, både i forhold til presentasjon og loddsalg. Stabburet kan vanskelig sammenlignes
med en «salgsbod», da en demontering er tidkrevende og arbeidsintensivt. Salg av lodder
varer over tid, og stabburet har en størrelse som gjør at det ikke kan plasseres på bilhenger,
og på den måten imøtekomme reglementets bestemmelser om tidsbegrenset plassering.
Med denne bakgrunn har Lions søkt om dispensasjon fra gågatereglementets bestemmelser
for å få gjennomført «Stabburslotteriet».
Rådmannens vurdering
I Ringerike kommunes «Gågatereglement», § 3 (vedtatt av Ringerike kommunestyre 28.
juni 2012, sak 90/12), står det:
«Det er ikke anledning til å ha installasjoner, som for eksempel stabbur, scene, midlertidige
salgsboder, telt eller liknende, stående over lengre sammenhengende perioder enn 7
dager».

Kommunestyret har ikke prinsipielt avist at en lotterigevinst som et stabbur kan plasseres på
torvet, og en dispensasjonssøknad må sees i lys av bestemmelsen om tidsbegrensning.
Saken har så langt vært administrativt behandlet i henhold til Ringerike kommunes
«Gågatereglement», vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni 2012, sak 90/12. Lions har
bedt om en reell politisk behandling av søknadene.
Saken legges derfor fram for politisk behandling uten forslag til vedtak.
Vedlegg


Dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.



Svar på dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.



Fornyet søknad om dispensasjon plassering stabbur Søndre Torg.

Ringerike kommune, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Lions Club Hønefoss

v/president Tage Lien
Ullerålsgl. 7, 3513 Hønefoss
915 20 389

tagelien@hotmail

Ringerike

Hønefoss 6. november 2014

kommune

søknad om dispensasjon plassering stabbur søndre Torg.
Bakgrunn.

i Ringerike kommune vedtok 28. juni 2012 nyttrevidert Gågatereglement'
gis en annen plassering enn på
Dette medførte at Lioãs Club Hønefoss' stabbur tnåU.
i"nJr. Torg i forbindelse med salg av lodd i det årlige <Stabburlotteri>. plassering' men
en alternativ
Klubben har, i samarbeid med kommunen, forsøkf å utarbeide
har ikke funnet en tilfredsstillende løsning"
har vært giennomført
Loddsalgspe¡o¿.n. ä.î¡t""i""i til meãio okfober i2013 og20l4,

Kñ;r*styret

Torg'

.

uten utstilt stabbur på Søndre
,¡ .
i
en lang tradisjon'
inn
således
føyer
seg
og
i
rõkken
+1.
det
var
Ä¡ets stabburlotteri

Erfaringer.

fra nevnte to års loddsalg kan oppsummeres:
frfuting.ne
-- nãt er betydet!
vanskeligere åielge lõdd uten å ha mulighet til å vise frem
hovedgevinsten i lotteriet'
- publiñrm får en mangelfull informasjon hovedgevinsten.

,

-

har ikke
Alternativt inforÀasjãnsmateriale hai vært produsert og benyttet' men
tilsvarende effekt
det manglende stabbur
Det loddkjøpenãe publikum har i meget stor grad kommentert
på Søndre Torg' Det er en
og har ingei forståäse for at dette ikke kan plasseres
gËnno.!a.nJ. ãppfutning a1 stabburet vil bidra til å berike torgområdet'
fraværende stabbur
For å nå målsettini.n o* ãdie e selge alle lodd (10.000), har
lodd som tidligere år' En
medført at vi har Jtore probl.ñr.r rãd å selge samme antatl
målsettingen'
betydelig større innsats har vært nødvendig for å nå denne

Økonomi/bruk av midler.
som setter klubben i stand
Stabbudoüeriet er LC Hønefoss vikfigste bidrag til økonomien
tìi åVte bistand innen Ringerike kommune. Som eksempler kan nevnes;
foreløpig
Undervisningsopptegitit skolene <Dette er mitt val-g). Alle barneskolene,
i arbeidet mot
unntatt.n, U*tãii a"a"g Oette holdningsskapende undervisningsopplegget
problemadferd.
futige bidrag til Frelsesarmeens virksomhet
giort en uegennyttig
LC Hønefoss l¡is. ;r.rpris til lokale personer/instanser som har
innsatt for fellesskaPet
Julestjerner til sykehuslsykehjem innen kommunen
med kommunen i
Lionsklubben i ilere anlédninger har vært en samarbeidspartner
er en del av
forbindelse med oppgaver koñrmunen ønsker løst. LC Hønefoss
med utearealet på
lionsmedlemmene som to ganger ärliggør en dugnadsinnsats
Austjord
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prosjekter i
Klubben gir også midler til Lions-bevegelsens nasjonale og internasjonale
henhold til dens målsetting og norrn'
formål og
For ordens sþld un¿.trt ãtei at alt av innsamlede midler går til humanitære
av
bekostes
drift
intet til drift av klubben eller tit medlemmenes fordeler. Intern
medlemmene selv, vesentlig gi ennom medlemskontingent.
Plassering

og {9t nye
LC Hr*f"ss foreslår en plassering av stabburet mellom Nordea-byggef

ru*-.

sted sõm tidligere. Dette Yil gien noe tilbaketrukket, men
dvs på
til hinder for annen
samtidig tydelig og tilgiengelig plassering. Den vil heller ikke være

G[.o*te¿.t,

trafikk eller virksomhet.
Søknad om dispensasj on.

og spesielt atLCHønefoss i storutstrekning bidrar med
i
overfior kom*rtõn.t innbyggere, vil en tilbakeføring av hovedgevinsten
mer
og
giør
enklere
ãet arlige lotteriet til Søndre Torg gjøre den innsatsen som klubben
synlig ove{9r publikum'
,io ,ricnancqcinn
fra kommunestyrets vecrtak av
dispensasjon fre
óet sãtes følgåüg om at LC Hønefoss gis
fra og med
28. juni 201ùogát stabburet kan plasseres på Søndre Torg
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Tage Lien

President

Sven Brun
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Lions Club Hønefoss
v/presidentTage Lien
Ullerålsgt. 7, 3513 Hønefoss
915 20 389
tagelien@hotmail

Ringerike Kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Hønefoss 12. mai 2015

Fornyet søknad om dispensasion fra gågatereglementet
datert 6' november
Vi viser til vedlagle søknad om dispensasjon fra gågatereglementet,
2014.
Hønefoss har kun mottatt
Vår sølnad har ikke blittbesvart av kommunen. Lions CIub
i
intern e-post-korrespondanse mellom det politiske nivået og administrasjonen
reell
noen
ikke har foregått
kommunen. Ut fra iånne korrespondansen fremgår at det
ikke ønsket å
behandling av vår søknad. Derimot ble det besluttet at kommunestyret
endre gjeldende regelverk.

for 2015'
Vip..Jitu.er atvåriøknad gjelder dispensasion fra gieldende reglement
.n p.øu.o.dning. BegrunneËen for dette fremgår i den opprinnelige søknaden'

som

produseres
stabburslotteriet er en mer enn 40 års tradisjon i Hønefoss. Hovedgevinsten
klubbens medlemmer' Vi
lokalt, med lokale materialer og giennom dugnadsinnsats fra
som eneste kommune i
har med undring registrert at ñiñgerike kommune, antakelig
på torget i\t9 vit bli tillatt
Ñorgu, har et gålatereglement som spesifiserer at stabbur
og vogner' blir ikke
Når vi ser hva torn Uttu't s plassert på torget av salgsboder
undringen noe mindre.
og ser frem
Vi ber med dette om en reell behandling avvår sØknad om dispensasjon,
juni'
et snarlig svar. Loddsalget starter første uken i

til

vennlig hilsen
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Svar - Fornyet søknad om dispensasjon fra gågatereglementet

Rådmannen viser til behandling av denne saken i formannskapet 21 april d å.
Sitat fra møteprotokoll:
«Arnfinn Holten (Krf) tok opp følgende: « Rådmannen bes til neste møte i formannskapet
fremme en sak om endring av vedtektene for bruk av Søndre Torg som gjør det mulig for Lions
igjen å få satt opp midlertidig til framvisning sin lotterigevinst som er et stabbur. Lions bruker
mye av sine inntekter til gode formål i Ringerikssamfunnet.»
Holtens fremlegg oversendes rådmannen med oppgave å vurdere alternativ plassering av
stabburet.»
Rådmannen hadde igangsatt et forberedende arbeid med den opprinnelige
dispensasjonssøknaden med sikte på å fremme denne for politisk behandling i mai måned.
På bakgrunn av representanten Holtens innspill informerte rådmannen formannskapet om dette
og formannskapet valgte å ta saken opp til debatt på det foreliggende grunnlaget.
Formannskapet la i debatten vekt på at gågatereglementet var revidert for relativt kort tid siden
og at den langvarige utplassering av stabburet hvert år var en av de utløsende faktorer for at
revideringen av reglementet ble iverksatt.
På dette grunnlaget ønsket formannskapet hverken å følge opp Holtens forslag om å gå inn for
en ny revidering av vedtektene og heller ikke dispensere fra disse.
Rådmannen oppfatter at formannskapets behandling var høyst reell og forholdt seg derfor til
det politiske oppdraget om å gå i dialog med søker for å finne en alternativ plassering av
lotterigevinsten.
Dette ble gjort ved en e-post til vedkommende som hadde undertegnet den opprinnelige
søknaden. Rådmannen har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen ny informasjon i forhold til debatten i
formannskap og at det derfor ikke er grunnlag for å fremme saken for politisk behandling på
nytt.

Med hilsen

Asle Aker
Konstituert kommunalsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Fra: Jan Erik Gjerdbakken [jan.erik.gjerdbakken@rnf.no]
Til: Sveinung Homme [Sveinung.Homme@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 09.06.2015 10:52:05
Emne: Lions stabbur
Vedlegg: image001.jpg
Uttalelse i forbindelse med sak; «Lions-stabbur på Søndre Torg»
Vi, dvs. varehandelens Sentrumsgruppe under Ringerike Næringsforening, er kjent med at saken om
stabbur mer eller mindre permanent plassert på Søndre Torg, skal opp til politisk behandling nok en
gang.
Det gågatereglement som regulerer aktivitetene på torget i dag, er vi godt fornøyd med. Det mener vi
godt tar vare på både allmennhetens- og de næringsdrivendes interesser.
Når saken nå kommer opp igjen, har ikke de lokale næringsdrivendes syn og holdninger endret seg siden
saken var oppe sist.
Det er verdt å understreke at dette ikke er en motstand som retter seg mot Lions og det uselviske og
ærbare arbeid de gjør.
Vårt hovedsynspunkt uttrykkes som en motstand mot å okkupere dyrebart areal på et sentrumstorg som
ikke har «plassoverskudd»
Vi mener det ikke bør være slik at en ambisiøs by- og sentrumsutvikling med mål om høy aktivitet og
folkeliv i sentrum, skal begrenses av denne type permanente installasjoner.
Vi tenker også på hva det naturlig må få som konsekvens om saken skulle bli reversert. En naturlig
konsekvens innenfor et likebehandlingsprinsipp, vil være at alle som har et tilsvarende behov for å
eksponere seg og påberoper seg et godt formål, må få slippe til på de samme vilkår.
Det ser vi for oss, kan bli krevende å håndtere.
Uten å påstå at vi husker dette godt fra forrige runde, mener vi allikevel å huske at det ble bragt opp et
forslag om en løsning hvor Lions søker om plass på ordinær måte og blir behandlet som en hvilken som
helst annen som søker plass på torget. Stabburet, tenker vi, bør kunne settes på en bilhenger og
transporteres inn og ut slik alle brukerne av torget gjør i forhold til deres temporære tilstedeværelse. Så
vidt vi vet, gir dagens Gågatereglement åpning for å ha stabburet stående i 7 dager. Vi kan ikke forstå
annet enn at det bør ivareta behovet på en tilfredsstillende måte.
Alternativt at de tildeles en mer permanent plass på et mindre sensitivt og by-strategisk område.
Alle er jo naturligvis innforstått med at det er i sommerhalvåret, fra påske til oktober, dette er mest
kritisk og kontroversielt. Utenfor denne tidsperioden (dvs. fra oktober til mars) vil vi tro det har mindre
betydning og ikke møte samme motstand fra de som mener at torget skal være en aktivtetsplass og et
hyggelig (sommer)sted å være.

Med vennlig hilsen

Børre Kongsmo
Leder av Sentrumsgruppen

www.rnf.no

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/5484-1

Arkiv: Q35

Kunnskapspark Ringerike - avklaring av kryssløsning og
finansiering
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom
Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalsgate fram mot Høgskolen Buskerud
Vestfold.
2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen
Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De
nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016 - 2018

Sammendrag
Statsbygg samarbeider med Ringerike kommune om en områderegulering for
Kunnskapspark Ringerike. Det er Høgskolen i Buskerud Vestfold som ønsker å utvikle sin
virksomhet her i tillegg til at Studentsamskipnaden Buskerud Vestfold skal bygge
studentboliger på og med dette utvikle et «campusområde».

Beskrivelse av saken
Det er igangsatt et planarbeid for å legge til rette for utvikle et skoleanlegg av høy kvalitet
og forbedret adkomst til «campus». Områdereguleringen for Kunnskapspark Ringerike
inneholder bl.a. utvidelse av høgskolelokaler, studentboliger, torg, uterom og endret
adkomst.
Selve høgskoleområdet er fra før regulert i reguleringsplan nr. 217 Dalsbråthen (SLHKs
tomt).
Områdeplan for Kunnskapsparken har vært til 1. gangs behandling og lå ute
til offentlig ettersyn frem til 20. januar 2015. Det har kommet innsigelse fra NVE med krav
om avklaring av risiko for skred og erosjon. Det er utført grunnundersøkelser for å
imøtekomme kravet om risikoavklaring fra NVE.
I forslag til ny plan er det foreslått å endre dagens avkjøring til Bredalsveien. Avkjøringen
kobles til Osloveien i det eksisterende kryss med Dr. Åstasgate, og forslag om både X-kryss
og rundkjøring lå ute til høring.

Planforslaget har tatt utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss.
Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. Men i planforslaget, som ble lagt ut på
høring, nedprioriteres hensynet til trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i
form av å skape en attraktiv atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget.
En rundkjøring vil beslaglegge noe av kommunens grunn sør-øst for krysset. Ved valg av
kryssløsning har Statens vegvesen i sin uttalelse til områdereguleringen anbefalt at det bør
gjøres utbedringer i eksisterende kryss for å bedre forhold for fotgjengere.
Dersom rundkjøring velges, krever Staten vegvesen at dette må utredes nærmere før planen
kan behandles videre. Utredningen er igangsatt av Statsbygg, og flere mulige
løsningsalternativer fra konsulent foreligger.
Det er også innkommet søknad om rammetillatelse for bygging av studentboliger på
campus. Dette behandles i HMA 22.06.2015 som en dispensasjonssak fra reguleringsplan nr.
217 og med henvisning til igangsatt områderegulering.
Ansvarlig søker for ny Studentboliger har i søknad skrevet at dette er avklart med Statens
vegvesen. Altså at oppføring av nye studentboligblokker ikke utløser krav om at ny
kryssløsning i Osloveien må bygges til dette byggetrinnet. Men ved utvidelser utover dette
må kryssløsning være på plass.

Tidligere behandlinger
Formannskapet vedtok å legg planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn 18.11.2014 i
sak 191/14. Pkt. 5 i formannskapets vedtak lyder:
«Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt høring fremmer
rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og innarbeider dette i planforslag til
sluttvedtak.»
Pkt 6 i formannskapets vedtak lyder:
«Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og finansiering av
nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte grunneiere.»

Økonomiske forhold
Foreløpige kalkyler viser omtrent samme kostnad for lysregulert kryss og
rundkjøringsalternativet hhv 45 og 47 mill. I tillegg kommer nødvendig grunnerverv og
eventuell ombygging/flytting av dagens kulvert for gående. Rådmannen vurderer at
realistisk kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 mill. Andelen på Ringerike
kommunes hånd vil da ligge i området 20-22 mill. Utbyggingen vil etter foreløpige planer
foregå i 3 faser, den første er utbygging av 150 studentboliger. Fase 2 er
ombygging/utvidelse av skolens lokaler og fase 3 er nytt kryss og ny adkomst til
høgskoleområdet. Fase 3 vil da komme til utførelse i 2018.

Behov for informasjon og høringer
Informasjon og høringer følges opp i områdereguleringen i tråd med vedtatt planprogram.

Rådmannens vurdering
Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet.
Rådmannen tar utgangspunkt i den vedtatte 0+ løsning, anbefalt forslag i KVU
Ringerikspakken med miljøalternativet og anbefaler rundkjøring som løsning med planskilt
kryssing for gående og syklende.
Osloveien vil i overskuelig framtid være hovedåren inn i byen fra sør og et firearmet
lyskryss vil gi mindre kapasitet enn dagens trearmede lyskryss. Med tanke på framtidig
boligfortetting i byen og forventet vekst i folketall og transportbehov, anbefaler rådmannen
sterkt å velge rundkjøringsalternativet.
Høgskolen har i mange år markert behovet for en bedre adkomst til skoleområdet og
rundkjøringsalternativet gir en løsning som høgskolen er godt fornøyd med.
Rådmannen oppfatter at tilfredsstillende og trafikksikker adkomst har vært et avgjørende
moment for at utbygging og satsning på avdelingen i Hønefoss skal bli en realitet.

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, 12.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Asle Aker
saksbehandler: Grethe Tollefsen

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4875-2

Arkiv: 026

Sak: 70/15
Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune
Vedtak i Formannskapet:
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles
tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4875-1

Arkiv:

Mandat til å utrede et mulig samarbeid mellom Sør- Aurdal
kommune og Ringerike kommune innenfor oppvekst og helse
Forslag til vedtak:
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles
tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.

Beskrivelse av saken
Kommunereformen er blant annet ment å skulle skape gode forutsigbare tjenester til
innbyggerne. Dette kan bety at hele eller deler av kommuner slår seg sammen, men også at
det inngås fastere samarbeidsavtaler når dette skaper forutsigbare og gode tjenester til
innbyggerne.
Nabokommunene Sør- Aurdal og Ringerike har begge gjort vedtak om dialog/utredning av
mulighetene for felles tjenestetilbud.
Dette dreier seg om seg om samarbeidsmuligheter innenfor; oppvekst og helse. Aktuelle
områder for dette er nordlige deler av Ringerike kommune, og de sørlige delene av Sør
Aurdal. Mer konkret gjelder det tjenestetilbud til beboerne i området ved Nes i Ringerike og
Begnadalen og Hedalen i Sør- Aurdal (ytre del av Sør- Aurdal kommune). I lys av det
pågående arbeidet med kommunereformen, kan også en justering av kommunegrensene i
dette området være aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sør Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 en større sak med benevnelsen;
Driftstilpasning, skole, og fattet blant annet følgende vedtak:
1a
1b

Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og
Hedalen på sikt.
Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle
samarbeidsformer vurderes og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der
andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og
videregående opplæring.

4.

Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og
administrativt med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

Aktuelle politiske vedtak fattet i Ringerike kommune som gjelder Nes:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK); sak 20/14 fattet følgende vedtak:
1.
2.
3.

Det gjennomføres dialog med Sør Aurdal kommune om samarbeidsmulighetene for
grunnskoledrift.
Eventuell samarbeidsavtale framlegges for politisk behandling.
Nes skole driftes videre som kombinert 1-10 skole fra 01.08.14.

Formannskapet fattet i sak 56/13 følgende vedtak:
1.

Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike
kommune:
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.

Mandatet og arbeidsform
Med bakgrunn i politiske vedtak i de to kommunene og arbeidet med kommunereformen
som berører alle norske kommuner, er det fornuftig at kommunestyrene i Sør- Aurdal og
Ringerike behandler samme sak og gir et konkret mandat for utredningen av et eventuelt
samarbeid.
Selve utredningsarbeidet bør utføres av de to kommunene i fellesskap ved at det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av 4-6 personer fra administrasjonen i de to kommunene.
Arbeidsgruppa gis mandat til å utrede følgende:
Helse

En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør- Aurdal
har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det
er ikke ønskelig om samarbeid av legetjeneste, men en formell avtale
som omfatter enkeltstående konsultasjoner.
Felles helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her
kan nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi.

Oppvekst

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen.
Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene.

Økonomi

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommune ved et eventuelt
samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved ene
eventuell justering av kommunegrensene.

Videregående

Muligheten for ungdom fra Sør Aurdal til å søke videregående

skole

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående.
Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i
Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune.
Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med
Oppland og Buskerud fylker.

Justering av
kommunegrensen

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av
kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen
av denne saken og kommunereformen.

Framdrift:

Det nedsettes et felles tverrpolitisk utvalg fra de to kommunene
bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det politiske
utvalget skal fungere som referansegruppe i arbeidsprosessen.
Arbeidsgruppa informerer referansegruppen i et fellesmøte i januar
2016.
Det tas sikte på å legge fram en rapport med eventuelt flere mulig
forslag, - men med en anbefaling til politisk behandling innen
01.05.16.

Juridiske forhold
Opplæringsloven § 8, 2. ledd åpner for at to eller flere kommuner kan avtale at område i en
kommune sokner til en skole i nabokommunen. Kommune skal opprette en skriftlig
samarbeidsavtale som blant annet skal inneholde økonomiske oppgjør mellom kommunene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at tjenestetilbudet til befolkningen skal være godt og forutsigbart.
Nordre del av Ringerike og de sørlige delene av Sør- Aurdal er et område som ikke er veldig
tett befolket. En samlokalisering av tjenester på tvers av kommunegrensene, eller en
justering av kommunegrensen, kan være hensiktsmessig. Rådmannen anbefaler at det
skisserte utredningsarbeidet med arbeidsform og tidsplan vedtas.

Ringerike kommune, 21.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/5071-3

Arkiv: 026 F31

Sak: 67/15
Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av flykninger
Vedtak i Formannskapet:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Behandling i Formannskapet 16.06.2015:
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/5071-2

Arkiv:

Flyktningtjenesten, - felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for
bosetting av flykninger
Forslag til vedtak:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt følgende forespørsel fra Jevnaker kommune:
Jevnaker kommune anmoder Ringerike kommune om å utrede muligheten for å opprette en
felles enhet for mottak av flyktninger for å sikre kompetanse og kvalitet i arbeidet.
Vi ønsker en felles prosessgjennomgang for å utrede hvilke oppgaver som kan gjøres i en
felles enhet og hvilke tjenester som skal ligge i kommunen. Sistnevnte skal følge prinsippene
for kommunereformarbeidet.
Beskrivelse av saken
Bakgrunn for henvendelsen fra Jevnaker kommune er de faktiske problemer kommunen
opplever når det gjelder kompetanse, herunder rekruttering av flyktningefaglig personell og
muligheter for å drive effektiv bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er
problemstillinger mange mindre kommuner registrerer, og som kun kan løses ved at man
søker samarbeid med andre kommuner. Problemene aktualiseres ytterligere slik
flyktningsituasjonen i verden utvikler seg, med tilsvarende krav til kommunen om bistand til
bosetting.
Rådmannens vurdering

Under forutsetning av at ikke merkostnader påløper for Ringerike kommune, er rådmannen
av den oppfatning at kommunen må imøtekomme forespørselen fra Jevnaker kommune. Det
har vært gjennomført et felles møte mellom flyktningetjenesten i Jevnaker kommune og
flyktningetjenesten i Ringerike kommune, der tjenesten har vært gjennomgått og analysert
gjennom en LEAN-prosess/metodikk. Konklusjonene er rimelig klare. Kommunen har felles
mål, felles metodikk, felles policy, ser og har de samme utfordringer og de samme ønsker
om et samarbeid. Det ligger godt til rette for et utredningsarbeid i tråd med de ønsker
Jevnaker kommune skisserer, et samarbeid som begge kommuner kan profittere på.
En slik utredning bør kunne gjøres relativt raskt, slik at et forslag til samarbeidsavtale kan
politisk behandles i august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i
september. Det er allerede inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til
introduksjonsprogram.
Et samarbeid må forankres i kommuneloven, slik at alle juridiske forhold til et komplisert
tjenesteområde er ivaretatt. Jevnaker og Ringerike kommune har i dag et samarbeid hjemlet
i kommunelovens § 28 a og organisert i henhold til § 28 b i samme lov når det gjelder
legevakt og krisesenter. Rådmannen antar at det bør bygges videre på slikt samarbeid,
nettopp fordi hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen § 28 b var å tilby en
mer hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer
individrettede tjenestene, og gjøre det forsvarlig å overføre beslutningsmyndighet til et
interkommunalt samarbeid, også når det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse.
Bakgrunnen for dette var særlig å legge til rette for etablering av enheter og fagmiljøer som
er større og mer bærekraftige enn det som er mulig å etablere for mange mindre kommuner
hver for seg, og som bidrar til å ruste kommunene for fremtidens utfordringer innenfor det
individrettede tjenestetilbudet.
Det vil fortsatt være Jevnaker kommunestyre som må vedta hvor mange flytninger
kommunen tar imot for bosetting, og disse vil være innbyggere i Jevnaker. Dette innebærer
at kommunen selv må være behjelpelig med å skaffe bolig og ikke minst barnehageplass slik
at flyktningene kan delta på introduksjonsprogram. Det vil derfor være de administrative
funksjoner som i første rekke vil implementeres i et samarbeid eller en felles mottaksenhet
for flyktninger.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 28.05.2015
Tore Isaksen
Rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

